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ŽUPANIJA

-

akti župana:

1.
Na temelju članka 11. Odluke o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za 2016. ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 24/15) i Odluke o utvrđivanju naknade troškova članovima vijeća i
predstavnika nacionalnih manjina ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 3/07) župan Brodskoposavske županije donio je
ODLUKU
o rasporedu sredstava vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina
u Brodsko-posavskoj županiji za 2016.
I.
Ovom Odlukom raspoređuju se financijska sredstva izabranim vijećima i predstavnicima nacionalnih
manjina u Brodsko-posavskoj županiji za 2016.
II.
U Županijskoj skupštini za 2016. planirano je ukupno 200.000,00 za djelatnost vijeća i predstavnika
nacionalnih manjina, a podrazumijeva izdatke za:
-

naknade članovima vijeća u neto iznosu od 170,00 kuna po članu po sjednici kojoj su pribivali,
nagrada predsjedniku vijeća u iznosu od 500,00 kuna mjesečno,
nagrada izabranom predstavniku nacionalne manjine 500,00 kuna mjesečno za svakog predstavnika,
materijalne troškove vijeća i predstavnika nacionalne manjine.
III.
Proračunska sredstva iz točke II. raspoređuju se:

A) Vijeću romske nacionalne manjine
ili za:
- naknade članovima Vijeća
- nagradu predsjedniku Vijeća
- materijalne troškove
B) Vijeću srpske nacionalne manjine
ili za:
- naknade članovima Vijeća

80.000,00 kn
40.000,00 kn
6.000,00 kn
34.000,00 kn
80.000,00 kn
40.000,00 kn

Broj: 1
-
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materijalne troškove
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6.000,00 kn
34.000,00 kn

C) predstavnicima nacionalnih manjina:
1. albanskoj nacionalnoj manjini
2. ukrajinskoj nacionalnoj manjini

10.000,00 kn
10.000,00 kn
IV.

Nagradu predsjednicima vijeća nacionalnih manjina isplaćuje Upravni odjel za proračun i financije
mjesečno na njihov žiro račun.
V.
Nagrade i materijalni troškovi predstavnicima nacionalnih manjina isplaćuje Upravni odjel za proračun i
financije u jednakim tromjesečnim iznosima na žiro račun predstavnika nacionalnih manjina, na temelju pisanog
naloga za isplatu pročelnika nadležne Stručne službe.
VI.
Sredstva za naknade članovima vijeća nacionalnih manjina i za materijalne troškove Upravni odjel za
proračun i financije, na temelju pisanog naloga, doznačuje u jednakim tromjesečnim iznosima na žiro račun
vijeća.
VII.
Sredstva tekuće pričuve namijenjena su za pokriće nepredviđenih izdataka koji će proisteći iz programa
vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina.
O korištenju sredstava iz stavka 1. ove točke odlučuje Župan na temelju pisanih zamolbi manjine.
VIII.
Provedba ove Odluke povjerava se Stručnoj službi Županijske skupštine i Župana i Upravnom odjelu za
proračun i financije Brodsko-posavske županije te predsjednicima vijeća.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se primjenjuje od 1. siječnja 2016., a objavit će se u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
KLASA: 023-01/16-01/51
URBROJ: 2178/1-11-01/16-1
Slavonski Brod, 20. siječnja 2016.
Ž U PAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.
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2.
Temeljem točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za
zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2015. godine («Narodne novine» 122/2015.), točke VIII. Odluke o
kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu decentraliziranih funkcija u zdravstvu u prvom tromjesečju
2016. godine na području Brodsko-posavske županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» 2/2016.),
suglasnost Ministarstva zdravlja (KLASA: 404-05/16-01/08, URBROJ: 534-08-1-1/4-16-02 od 3. veljače 2016.
godine) i članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», br.
15/13 – pročišćeni tekst), župan Brodsko-posavske županije dana 10. veljače 2016.godine, donosi
ODLUKU
o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području
Brodsko-posavske županije u prvom tromjesečju 2016. godine
I.
Ovom Odlukom sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu za investicijsko ulaganje, investicijsko
i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, informatizaciju zdravstvene djelatnosti te otplatu kredita raspoređuju
se između zdravstvenih ustanova na području Brodsko-posavske županije u prvom tromjesečju 2016. godine u
ukupnom iznosu od 4.254.704,00 kn kako slijedi:
12. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Račun
iz Rač.
plana
1

Vrsta ulaganja opisno
(sadržaj investicije, odjel, lokalitet)

Plan I.-III.
2016.GODINA

2

3

OB "Dr. Josip Benčević " SLAVONSKI BROD - lokacija Slavonski Brod i
Nova Gradiška

2.778.344,50

ZBIRNO ZA SVE LOKACIJE:
INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE
3
3224
3232

RASHODI POSLOVANJA
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
INVESTICIJSKO ULAGANJE

4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
422 Postrojenja i oprema
4221 Uredska oprema i namještaj
4222 Komunikacijska oprema

650.750,00
650.750,00
0,00
650.750,00
1.119.303,50
1.119.303,50
0,00
1.119.303,50
0,00
1.119.303,50
0,00
0,00

Broj: 1
4223
4224
4225
4227
423
426
45
451
452
453
454
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Oprema za održavanje i zaštitu
Medicinska i laboratorijska oprema
Instrumenti, uređaji i strojevi
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

0,00
1.119.303,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Otplate kredita

1.008.291,00

INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
3
3224
3232
4
4123
42211
4262
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RASHODI POSLOVANJA
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Licence
Računala i računalna oprema
Ulaganja u računalne programe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ukupno:
3
4

UKUPNO - RASHODI POSLOVANJA
UKUPNO - RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVIN E
OTPLATE KREDITA – Slavonski Brod i Nova Gradiška

650.750,00
1.119.303,50
1.008.291,00

SVEUKUPNO OB "Dr.J.Benčević" SL AVONSKI BROD – Slavonski Brod i
Nova Gradiška

2.778.344,50
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lokalitet - OB "Dr. Josip Benčević" SL AVONSKI BROD

Broj: 1
1.877.634,00

OB
Slav.
Brod
3
3224

RASHODI POSLOVANJA
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

428.750,00
0,00

3232

...
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

428.750,00

INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE

usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, medicinske i
nemedicinske opreme, godišnji ugovori za održavanje bolničke medicinske
opreme, opreme za održavanje vitalnih funkcija te ostale medicinske opreme

428.750,00

428.750,00

...
OB
Slav.
Brod
4
41

INVESTICIJSKO ULAGANJE
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

...
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
...
422 Postrojenja i oprema

(broj komada)

4221 Uredska oprema i namještaj
….
4222 Komunikacijska oprema
...
4223 Oprema za održavanje i zaštitu
…
4224 Medicinska i laboratorijska oprema
Histokinet (tkivni procesor),Patologija, 1 kom
Kriostat, Aparat za smrzavanje i rezanje tkivnih uzoraka, Patologija, 1 kom
Prijenosni UZV uređaj s kardiološkom i linearnom sondom i color doplerom za
konorarnu jedinicu, Kardiologija, 1 kom
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi
…
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

715.663,60
715.663,60
0,00
715.663,60
0,00
715.663,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
715.663,60
250.000,00
265.000,00
200.663,60

423 Prijevozna sredstva

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

…
426 Nematerijalna proizvedena imovina

0,00
0,00

...

0,00

Broj: 1
45
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Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

0,00
0,00

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

0,00
0,00

...
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

0,00
0,00

...

0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
...

0,00
0,00

Otplate kredita

733.220,40

Rekonstrukcija postojeće zgrade i dogradnja bolničke poliklinike unutar
kompleksa OB "Dr.Josip Benčević"Slavonski Brod
- prema Sporazumu MIZ, BPŽ i OB"Dr.Josip Benčević" Slavonski Brod

Bolnička poliklinika-glavnica,kamata i naknada za 2016.godinu

733.220,40

OB
Slav.
Brod
3
3224

RASHODI POSLOVANJA
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

0,00
0,00

3232

...
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00
0,00

4
4123

...
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Licence

0,00
0,00
0,00

42211

...
...
Računala i računalna oprema

0,00

4262

Ulaganja u računalne programe

INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

(broj komada)

0,00

0,00
0,00

...
3
4

UKUPNO - RASHODI POSLOVANJA
UKUPNO - RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE
OTPLATE KREDITA
UKUPNO OB "Dr.J.Benčević" - lokalitet Sl.Brod

428.750,00
715.663,60
733.220,40
1.877.634,00
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900.710,50

Lokalitet NOVA GRADIŠKA
OB Nova
INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE
Gradiška
3
RASHODI POSLOVANJA
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3232

Broj: 1

...
...
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

222.000,00
222.000,00
0,00
0,00
222.000,00

usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, medicinske i
nemedicinske opreme, godišnji ugovori za održavanje bolničke medicinske
opreme, opreme za održavanje vitalnih funkcija te ostale medicinske opreme

222.000,00

0,00
OB Nova
INVESTICIJSKO ULAGANJE
Gradiška
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

42

...
...
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti

403.639,90
403.639,90
0,00
0,00
403.639,90
0,00
0,00

...
422 Postrojenja i oprema
4221 Uredska oprema i namještaj
…
4222 Komunikacijska oprema
…
4223 Oprema za održavanje i zaštitu
…
4224 Medicinska i laboratorijska oprema
anesteziološki uređaj -Anestezija , 1 kom
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi
…
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
…
423 Prijevozna sredstva
...
426 Nematerijalna proizvedena imovina
...
...

(broj komada)

403.639,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403.639,90
403.639,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Broj: 1
45
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Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

0,00
0,00

...
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

0,00
0,00

...
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

0,00

...
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

0,00

...

Otplate kredita

275.070,60

Otplata kreditnog zaduženja za uređenje Internog odjela
- adaptacija prizemlja, I. kata te nadogradnja II. kata i dizala
(2012.-2017.)
kamate i otplatna kvota za 2016. godinu

275.070,60

OB Nova
INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
Gradiška
3
RASHODI POSLOVANJA
3224
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

0,00
0,00
0,00

3232

...
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

4
4123

...
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Licence

0,00
0,00

42211

...
Računala i računalna oprema

0,00

4262

...
Ulaganja u računalne programe

(broj komada)

0,00

...
3
4

UKUPNO - RASHODI POSLOVANJA
UKUPNO - RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE
OTPLATE KREDITA

222.000,00
403.639,90
275.070,60

900.710,50
Ukupno Opća bolnica – lokalitet Nova Gradiška
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Broj: 1

DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD

611.535,00

INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE
3
3224

124.864,23

RASHODI POSLOVANJA
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

124.864,23
2.000,00

materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava

3232

4
41

2.000,00
0,00
122.864,23

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
održavanje medicinske i nemedicinske opreme,aparata i uređaja

10.000,00

tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava
izmjena elektro instalacija u objektima Doma zdravlja
ličilački radovi u i na objektima Doma zdravlja

42.346,37
8.469,27
16.938,54

održavanje vodovodnih instalacija i instalacija centralnog grijanja

10.163,12

servis klima uređaja u svim prostorima Doma zdravlja
tekuće i investicijsko održavanje na objektima:popravci fasade, održavanje i
popravak stolarije, unutarnji završni i keramičarski radovi, popravci na kotlovnici
- kombi bojler, sevis plamenika, izrada i postavljanje reklamnih panela, usluge
zamjene rina, popravak krovišta, kotlovnice, mehanič.radionice na lokacijama :
Slavonski Brod, Borovska 7,Strosmayerova,Trg hrvatskog
proljeća,Podvinje,Podcrkavlje,Sibinj,Oriovac,Vrpolje,Velika Kopanica
...

29.865,37

INVESTICIJSKO ULAGANJE

408.946,75

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

408.946,75
0,00

...
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
...
422 Postrojenja i oprema

207.545,52
0,00
57.545,52

(broj komada)

4221 Uredska oprema i namještaj
oprema za ordinacije:
medicine,pedijatrije,stomatologije,ginekologije
radni stolovi za ordinacije , 25 kom
garderobni ormar ,
23 kom
ormar stakleni/vitrina , 19 kom
uredske stolice , 22 kom
stolice okrugle za pacijente , 8 kom
ormar pokretni , 9 kom

5.081,56

37.000,00
opće

0,00
6.000,00
5.000,00
3.500,00
5.000,00
2.000,00
4.000,00

Broj: 1

4222
4223
4224

4225

»SLUŽBENI VJESNIK«
ormarić pokretni za stomatologiju - tihi asistent, 5 kom
komoda uredska,11 kom
ležaj za pregled pacijenta-hidraulik, 4 kom
Komunikacijska oprema
Telefonska centrala,1 kom
Oprema za održavanje i zaštitu
Klima uređaj , 9 kom
Medicinska i laboratorijska oprema
stolić za ampuliranu terapiju (kolica za instrumente), 5 kom
pulsni oximetar za opću medicinu,11 kom
lampa za polimerizaciju , 5 kom
koljičnik crveni - SIRONA , 4 kom
Instrumenti, uređaji i strojevi

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
…
423 Prijevozna sredstva
vozilo za patronažnu službu, 2 kom
426 Nematerijalna proizvedena imovina
...
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Radovi na zgradama (zamjena krovišta i fasada) na lokacijama Bebrina, Vrpolje i
Oriovac (ambulanta opće medicine i stomatologije)
Priključak na gradsku vodovodnu mrežu, ambulanta na lokaciji Garčin
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Uvođenje grijanja u ambulantu Svilaj
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
Kardiološka stolica s pričvrščivačem za sanitetsko vozilo, 1 kom
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

Strana: 13
5.000,00
2.000,00
4.500,00
2.145,52
2.145,52
5.000,00
5.000,00
13.400,00
2.200,00
1.000,00
5.000,00
5.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
201.401,23
161.401,23
146.401,23

15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00

»SLUŽBENI VJESNIK«
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INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Broj: 1
77.724,02

3
3224

RASHODI POSLOVANJA
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

32.724,02
0,00

3232

...
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

32.724,02

4
4123

usluge održavanja programa Medicus .Net po Ugovoru
...
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Licence

32.724,02
45.000,00
0,00

...
42211

4262

3
4

Računala i računalna oprema

(broj komada)

25.000,00

računala 25 kom,monitora 25 kom,pisača 25 kom,prijenosna računala 2 kom,
multifunkcionalni printer 2 kom

25.000,00

Ulaganja u računalne programe

20.000,00

softver, antivirusna zaštita

20.000,00

UKUPNO - RASHODI POSLOVANJA
UKUPNO - RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE
OTPLATE KREDITA

157.588,25
453.946,75
0,00

UKUPNO DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD

611.535,00

Broj: 1

»SLUŽBENI VJESNIK«

357.525,00

DOM ZDRAVLJA NOVA GRADIŠKA
INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE
3
3224
3232

4

123.746,75

RASHODI POSLOVANJA
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

123.746,75
0,00

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00
123.746,75

usluge održavanja medicinske i nemedicinske opreme, aparata i uređaja

23.746,75

usluge održavanja sanitetskih i drugih vozila
tekuće održavanje na objektima Doma zdravlja

50.000,00
50.000,00

INVESTICIJSKO ULAGANJE
41

Strana: 15

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

...
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti

233.778,25
233.778,25
0,00
114.824,90
0,00

...
422 Postrojenja i oprema

(broj komada)

4221 Uredska oprema i namještaj
Oprema za ordinaciju obiteljske medicine u Cerniku
ormar kartotečni, 2 kom
stol radni, 2 kom
stolac daktilo, 2 kom
ormar za lijekove, dvokrilni, 1 kom
ležaj za pregled pacijenata, 2 kom
paravan dvodjelni, 1 kom
kolica za instrumente, 2 kom
stolac za čekaonicu, dvosjed, 3 kom
Ostala uredska oprema i namještaj: stolac bez naslona, na vijak, tapec., bez kotača
- 1 kom, kanta za otpad - 1 kom
4222 Komunikacijska oprema
…
4223 Oprema za održavanje i zaštitu
…
4224 Medicinska i laboratorijska oprema
Oprema za ordinaciju obiteljske medicine u Cerniku
lampa za pregled, 1 kom
medicinski hladnjak, 1 kom
stolac za vađenje krvi, 1 kom
tlakomjer stolni, 1 kom
sterilizator, 1 kom

114.824,90
30.228,75
0,00
4.630,00
4.332,50
1.297,50
5.517,50
4.150,00
1.052,50
5.320,00
2.790,00
1.138,75
0,00
0,00
0,00
84.596,15
1.998,75
5.515,00
1.135,00
1.363,75
8.625,00

Strana: 16
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aparat za davanje kisika, 1 kom
defibrilator, 1 kom
EKG, 1 kom

5.625,00
16.087,50
11.875,00

pulsni oksimetar za djecu i odrasle, 1 kom

1.585,00

aspirator, 1 kom

1.365,00

negatoskop, 1 kom
oftalmoskop, 1 kom
tablica za ispitivanje vida, 1 kom
liječnička torba s ampularijem, 1 kom
dermatoskop, 1 kom

1.430,00
2.356,25
1.100,00
1.200,00
2.498,75

vaga s visinomjerom, 1 kom

3.375,00

stol za previjanje beba, 1 kom

2.486,25

vaga za bebe, 1 kom

4.312,50

Ostala medicinska i laboratorijska oprema: spremnik za odlaganje igala - 1 kom,
toplomjer - 2 kom, stetoskop - 1 kom, drvene špatule - 1 pak, rukavice
jednokratne - 1 kut, otvarač za usta - 1 kom, Magilova kliješta - 1 kom, samošireći
mijeh za umjetnu ventilaciju - 1 kom, maske za reanimaciju - vel. 2,3,4 - 3 kom,
maska pvc vel. 2,3,4,5 - 4 kom, tubusi - 5 kom, stalak za infuziju - 1 kom, otoskop
- 1 kom, čeona svjetiljka - 1 kom, nosni spekulumi - 3 kom, šprica za ispiranje uha
- 1 kom, posude čisto-nečisto - 1 kompl., perkusijski čekić - 1 kom, bubanj za
sterilizaciju - 1 kom, posuda za instr. s poklopcem - 1 kom,posuda s poklopcem za
vatu - 1 kom, bubrežaste zdjelice - 3 kom, gumirano platno - 1 kom, set za
infuziju - 1 kom, bebi sistem-set - 1 kom, uro kateteri razl promjera - 5 kom,
glukometar + trake - 1 kom, test trake za brzo određ. promjena u urinu-set - 1
kom, elastična poveska za podvezivanje - 1 kom, set za ispiranje želuca - 1 kom,
hvataljka za instrum. i posuda za hvataljku, udlage različitih dim. - 5 kom,
tlakomjer prijenosni - 1 kom, inhalator - 1 kom, škare za vađenje konaca - 1
kom,škare za zavoje - 1 kom, pinceta anatomska - 1 kom, pinceta kirurška - 1
kom, tacna za instr. - 1 kom, iglodržač - 1 kom, dužinomjer za bebe - 1 kom,
dijagnostička svjetiljka - 1 kom
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi
…
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

45

Broj: 1

10.662,40

423 Prijevozna sredstva

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina

0,00
0,00

...
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

118.953,35

Broj: 1

»SLUŽBENI VJESNIK«

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Strana: 17
118.953,35

Rekonstrukcija krovova i stropova na dvorišnoj zgradi, Nova Gradiška,
Relkovićeva 7

85.175,10

Izrada betonsko-željezne ograde oko zdravstvenog objekta na lokaciji Nova
Gradiška, Gajeva 28 (bivši školski dispanzer)

33.778,25

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

0,00

...
...
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

0,00

...
...
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

0,00

...
INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOST I

0,00

3
3224

RASHODI POSLOVANJA
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

0,00
0,00

3232

...
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Licence

0,00
0,00
0,00

Računala i računalna oprema

0,00
0,00

4
4123
42211
4262

(broj komada)

Ulaganja u računalne programe

0,00
0,00
0,00

3
4

UKUPNO - RASHODI POSLOVANJA
UKUPNO - RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE
OTPLATE KREDITA

123.746,75
233.778,25
0,00

UKUPNO DOM ZDRAVLJA NOVA GRADIŠKA

357.525,00

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO -POSAVSKE ŽUPANIJE

52.497,50

»SLUŽBENI VJESNIK«
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INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE

Broj: 1
0,00

3
3224

RASHODI POSLOVANJA
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

0,00
0,00

3232

...
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00
0,00
0,00

INVESTICIJSKO ULAGANJE
4
41
42

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

...
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti

41.406,25
41.406,25
0,00
41.406,25
0,00
0,00

422 Postrojenja i oprema

(broj komada)

41.406,25

4221 Uredska oprema i namještaj

0,00

4222 Komunikacijska oprema
…
4223 Oprema za održavanje i zaštitu
…
4224 Medicinska i laboratorijska oprema
defibrilator - Služba za epidemiologiju , 1 kom
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi
…
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
…
423 Prijevozna sredstva

0,00

...
426 Nematerijalna proizvedena imovina
...
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

0,00
41.406,25
41.406,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

...
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

0,00

...
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

0,00

...
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

0,00

...

Broj: 1

»SLUŽBENI VJESNIK«
INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
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11.091,25

3
3224

RASHODI POSLOVANJA
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

11.091,25
0,00

3232

...
...
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

11.091,25

održavanje informatičke opreme i programa prema ugovorima

11.091,25

4
4123

...
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Licence

0,00
0,00

...
42211

Računala i računalna oprema

4262

...
Ulaganja u računalne programe

(broj komada)

0,00

0,00

…
3
4

UKUPNO - RASHODI POSLOVANJA
UKUPNO - RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE
OTPLATE KREDITA

11.091,25
41.406,25
0,00

UKUPNO ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO -POSAVSKE
ŽUPANIJE

52.497,50

ZAVOD ZA HITNU ME DICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

454.802,00

»SLUŽBENI VJESNIK«
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INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE
3
3224

3232

RASHODI POSLOVANJA
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

41
42

220.229,50
220.229,50
15.500,00

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata

6.250,00

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje medicinske i nemedicinske
opreme, aparata i uređaja

7.500,00

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava

1.750,00

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

204.729,50

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata u Slavonskom
Brodu, Vrpolju,Lužanima, Novoj Gradiški i Okučanima (radovi na sanaciji i
adaptaciji u sjedištu Zavoda i ispostavama)

139.729,50

održavanje medicinske i nemedicinske opreme,aparata i uređaja

27.500,00

održavanje vozila hitne medicinske pomoći

37.500,00

INVESTICIJSKO ULAGANJE
4

Broj: 1

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti

176.231,25
176.231,25
0,00
176.231,25
0,00

...
422 Postrojenja i oprema

(broj komada)

4221 Uredska oprema i namještaj

176.231,25
34.531,25

uredske stolice - lokacija Slavonski Brod i ispostave Nova Gradiška,Okučani,
Lužani i Vrpolje, 9 komada

12.531,25

uredski ormar - lokacija Slavonski Brod i Nova Gradiška, 3 kom

15.000,00

uredski stol - lokacija Slavonski Brod i ispostava Nova Gradiška, 2 kom
4222 Komunikacijska oprema
…
4223 Oprema za održavanje i zaštitu
videonadzor u sjedištu Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije,
Slavonski Brod, Borovska, 1 kom
…
4224 Medicinska i laboratorijska oprema
Prsluk za imobilizaciju i izvlačenje, 3 kom

7.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
121.700,00
6.000,00

Broj: 1

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Rasklopna nosila sa bočnim fiksatorima za glavu i remenjem, 3 kom

6.000,00

Va kuum udlage za imobilizaciju s ručnom crpkom i setom za popravak, 3 kom

3.000,00

Grijač infuzija, 3 kom
Glavna nosila, 1 kom
Set za konikotomiju, 3 kom
Reanimacijski set za djecu, 4 kom
Set za opekline, 4 kom

9.450,00
22.250,00
4.000,00
6.000,00
6.000,00

Kapnometar sa senzorom i nastavkom za postavljanje senzora, 1 kom

32.000,00

Vakuum madrac s ručnom crpkom i setom za popravak , 3 kom

27.000,00

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi
Uređaj za kontrolu alkohola u krv, 1 komad
…
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
…
423 Prijevozna sredstva
426 Nematerijalna proizvedena imovina
...
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

...
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

0,00

...
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

0,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

0,00
0,00

...
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Broj: 1
58.341,25

3
3224

RASHODI POSLOVANJA
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

27.341,25
0,00

3232

...
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

27.341,25

4
4123

održavanje informatičke opreme i programa
održavanje i najam računalnih programa
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Licence

16.500,00
10.841,25
31.000,00
6.000,00

42211

Licence Microsoft Office, 3 komada

3.000,00

Licence Microsoft Windows, 3 komada

3.000,00

Računala i računalna oprema

(broj komada)

stolno računalo - 3 komada, prijenosno računalo - 1 komad, monitor - 3 komada

4262

Ulaganja u računalne programe

25.000,00
25.000,00

0,00

…
3
4

UKUPNO - RASHODI POSLOVANJA
UKUPNO - RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE
OTPLATE KREDITA

UKUPNO ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

247.570,75
207.231,25
0,00

454.802,00

Broj: 1

»SLUŽBENI VJESNIK«
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ZBIRNO BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE
3
3224
3232

RASHODI POSLOVANJA
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
INVESTICIJSKO ULAGANJE

4
41
42

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
422 Postrojenja i oprema

4221
4222
4223
4224
4225
4227
423
426
45
451
452
453
454

1.119.590,48
17.500,00
1.102.090,48
1.979.666,00
1.979.666,00
0,00
1.659.311,42
0,00
1.509.311,42

Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Medicinska i laboratorijska oprema
Instrumenti, uređaji i strojevi
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Prijevozna sredstva
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

101.760,00
2.145,52
15.000,00
1.380.405,90
10.000,00
0,00
150.000,00
0,00
320.354,58
280.354,58
15.000,00
25.000,00
0,00

Otplate kredita

1.008.291,00

INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
3
3224
3232
4
4123
42211
4262

1.119.590,48

RASHODI POSLOVANJA
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Licence
Računala i računalna oprema
Ulaganja u računalne programe

147.156,52
71.156,52
0,00
71.156,52
76.000,00
6.000,00
50.000,00
20.000,00

Ukupno:
3
4

UKUPNO - RASHODI POSLOVANJA
UKUPNO - RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE
OTPLATE KREDITA - Slavonski Brod i Nova Gradiška

1.190.747,00
2.055.666,00
1.008.291,00
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Broj: 1

II.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije», a stupa na snagu osmog
dana objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.
Klasa: 023-01/16-01/126
Ur. broj: 2178/1-01-16/1
Slavonski Brod, 10. veljače 2016. godine
ŽUPAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

3.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08 i 61/11) i članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 15/13-pročišćeni tekst), a na prijedlog pročelnika županijskih upravnih
tijela, župan Brodsko-posavske županije donosi
P LA N
prijma u službu za 2016.
I.
Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u županijskim upravnim tijelima,
potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj prijma u 2016.
II.
Podaci iz točke I. Plana iskazani su u tablici koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Plana.
Kratice u tablici imaju sljedeće značenje:
-

MSSS – radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje magistra struke ili stručnog specijaliste (VSS)
PS – radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog
prvostupnika struke (VŠS)
SSS – radna mjesta za koja je potrebna srednja stručna sprema
NSS – radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje niže stručne spreme ili završena osnovna škola
III.
Ovaj Plan objavljuje se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije"

KLASA: 023-01/16-01/118
URBROJ: 2178/1-11-01/16-1
Slavonski Brod, 10. veljače 2016.
Ž U PAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

Broj: 1
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PRILOG PLANU PRIJMA U SLUŽBU ZA 2016.

Upravno tijelo

Stručna služba
Županijske skupštine i
Župana
Ured župana
Upravni odjel za
proračun i financije
Upravni odjel za
obrazovanje, šport i
kulturu
Upravni odjel za
zdravstvo i socijalnu
skrb
Upravni odjel za
komunalno
gospodarstvo i zaštitu
okoliša
Upravni odjel za
gospodarstvo
Upravni odjel za
poljoprivredu
Upravni odjel za
razvoj i europske
integracije
Upravni odjel za
graditeljstvo i
prostorno uređenje
Ured za unutarnju
reviziju

Broj popunjenih radnih
mjesta

Potreban broj službenika i
namještenika na neodređeno
vrijeme

Potreban broj prijma u 2016.

MSSS

PS

SSS

NSS

MSSS

PS

SSS

NSS

MSS
S

PS

SSS

NSS

3

2

12

4

8

4

13

5

0

0

0

0

1
4

1
1

4
13

0
0

2
8

3
2

4
14

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5

0

1

0

8

0

1

0

1

0

0

0

3

0

1

0

4

0

1

0

0

0

0

0

6

1

2

0

7

1

2

0

1

1

0

0

4

0

1

0

7

1

1

0

0

0

0

0

3

0

0

0

6

0

1

0

1

0

1

0

3

0

1

0

5

0

1

0

1

0

0

0

8

3

5

0

20

9

7

0

0

1

0

0

1

0

0

0

2

0

1

0

1

0

1

0
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Broj: 1

4.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11) i članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 15/13-pročišćeni tekst), a na prijedlog pročelnika županijskih
upravnih tijela, župan Brodsko-posavske županije donosi
P LA N
Prijema na stručno osposbljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Brodskoposavske županije za 2016.
I.
Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima
Brodsko-posavske županije za 2016., donosi se za sljedeća upravna tijela: Upravni odjel za gospodarstvo,
Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu i Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje.
II.
Podaci o potrebnom broju osoba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2016.
utvrđuje se u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.
III.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod, a na temelju poticajne mjere Vlade
Republike Hrvatske – "Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR)".
IV.
Na temelju Plana prijma, Župan podnosi nadležnom Područnom uredu za zapošljavanje prijavu potreba
za zapošljavanje nezaposlenih osoba.
Javni poziv za podnošenje prijave raspisuje Područni ured za zapošljavanje na službenim web stranicama
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
V.
Ugovor o međusobnim pravima i obvezama zaključuje Župan Brodsko-posavske županije s odabranim
kandidatom.
VI.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije" i na službenoj web stranici Brodsko-posavske županije.
Klasa: 023-01/16-01/120
Urbroj: 2178/1-11-01-16-1
Slavonski Brod, 10. veljače 2016.
Ž U PAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

SSS-smjer

UKUPNO

-Administrativni tajnik – 1 osoba

-Viši stručni suradnik za srednje
školstvo i ostale javne potrebe u
obrazovanju – 1 osoba

- Viši stručni suradnik za predškolski
odgoj i osnovno obrazovanje – 1
osoba

-magistar struke ili
stručni specijalist
društvenih ili
humanističkih
znanosti

-magistar struke ili
stručni specijalist
društvenih ili
humanističkih
znanosti

-srednja stručna
sprema upravne
ili birotehničke
struke ili
gimnazija

-

1

-

2
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UO za poljoprivredu

UO za gospodarstvo

UO za zdravstvo i socijalnu skrb

UO za obrazovanje,šport i kulturu

-

VŠS-smjer

Upravni odjel za proračun i
financije

VSS-smjer

Planirani prijam naznačen po stručnoj spremi
(ne samo akademski stupanj, već i konkretan naziv struke koja se traži)

-

NAZIV RADNOG MJESTA
(navesti broj osoba za pojedino
radno mjesto)

Stručna služba Županijske
skupštine i Župana

NAZIV UPRAVNOG TIJELA

Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u upravnim tijelima Brodsko-posavske županije u 2016.

Broj: 1
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UO za graditeljstvo i prostorno
uređenje

UO za razvoj i europske integracije

UO za komunalno gospodarstvo i
zaštitu okoliša

-Viši referent za graditeljstvo i
prostorno uređenje – 4 osobe

-Viši stručni suradnik za graditeljstvo
i prostorno uređenje – ukupno 4
osobe

-magistar
građevinske,
arhitektonske,
strojarske ili pravne
struke ili stručni
specijalist
građevinske,
arhitektonske,
strojarske ili pravne
struke – 1 osoba u
Novoj Gradiški

-magistar
građevinske,
arhitektonske ili
pravne struke ili
stručni specijalist
građevinske,
arhitektonske ili
pravne struke – 3
osobe u Slavonskom
Brodu

-viša stručna
sprema
građevinskog,
arhitektonskog,
pravnog ili
strojarskog smjera
– 4 osobe u Novoj
Gradiški

Strana: 28
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Ured župana

Ured za unutarnju reviziju

-Referent za graditeljstvo i prostorno
uređenje – ukupno 4 osobe

-2 osobe u
Novoj
Gradiški

.srednja stručna
sprema
građevinske,
arhitektonske ili
strojarske
struke – 2
osobe u
Slavonskom
Brodu

-

-

Broj: 1
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Broj: 1
III.

Na temelju članka 18. A Zakona o zaštiti
osobnih podataka ("Narodne novine" broj 103/03,
118/06, 41/08, 130/11 i 106/12-pročišćeni tekst) i
članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“
br. 15/13-pročišćeni tekst), župan Brodskoposavske županije donio je
ODLUKU
o imenovanju službenice za zaštitu osobnih
podataka

Službenica za zaštitu osobnih podataka
dužna je čuvati povjerljivost svih informacija i
podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.
Ova obveza traje i nakon prestanka
obavljanja dužnosti službenice za zaštitu osobnih
podataka.
IV.
Službeni kontakt podaci službenice za
zaštitu osobnih podataka su:
e-mail: skupstina@bpz.hr
telefon: 035/216-456
telefax: 035/410-223.

I.
V.
Darija Holer Plivelić, viša referentica za
kadrovska pitanja u Stručnoj službi Županijske
skupštine i Župana, imenuje se službenicom za
zaštitu osobnih podataka u Brodsko-posavskoj
županiji.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“ .
KLASA: 023-01/16-01/82
URBROJ: 2178/1-11-01-16-1
Slavonski Brod, 29. siječnja 2016.

II.
Službenica za zaštitu osobnih podataka
obavlja sljedeće poslove:
vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih
podataka u smislu poštivanja odredbi
Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih
propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih
podataka,
upozorava voditelja zbirke osobnih
podataka na nužnost primjene propisa o
zaštiti osobnih podataka u slučajevima
planiranja i radnji koje mogu imati utjecaja
na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih
podataka,
upoznaje sve osobe zaposlene u obradi
osobnih podataka s njihovim zakonskim
obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i
17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz
članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih
podataka,
surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih
podataka u vezi s provedbom nadzora nad
obradom osobnih podataka.

Ž U PAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

6.
Na temelju članka 57. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 150/08.,
71/10, 139/10, 22/11 84/11, 154/11, 12/12, 70/12,
82/13, 159/13, 22/14 i 154/14) i članka 56. Statuta
Brodsko-posavske županije ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 15/13 – pročišćeni
tekst) župan Brodsko-posavske županije, na
prijedlog Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu
skrb, donio je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo
Brodsko-posavske županije

Broj: 1
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I.

ZAKLJUČAK

Razrješuje se dužnosti člana Upravnog
vijeća Zavoda za javno zdravstvo Brodskoposavske županije Dario Lončarić, s nadnevkom 4.
veljače 2016.

o davanju suglasnosti na Godišnji program
rada i Financijski plan za 2016. Zavoda za
prostorno uređenje Brodsko-posavske županije
I.

II.
Za člana Upravnog vijeća Zavoda za javno
zdravstvo Brodsko-posavske županije imenuje se
Teo Trlina, s nadnevkom 5. veljače 2016.

Župan Brodsko-posavske županije daje
suglasnost na Godišnji program rada i Financijski
plan za 2016. Zavoda za prostorno uređenje
Brodsko-posavske županije koji je, na prijedlog
ravnatelja, donijelo Upravno vijeće Zavoda na 6.
sjednici održanoj 18. prosinca 2015.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".
Klasa: 023-01/16-01/102
Urbroj: 2178/1-11-01/16-1
Slavonski Brod, 4. veljače 2016.
Ž U PAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

7.
Na temelju članka 56. Statuta Brodskoposavske županije ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 15/13-pročišćeni tekst)
župan Brodsko-posavske županije donosi

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".
KLASA: 023-01/16-01/81
URBROJ: 2178/1-11-01/16-1
Slavonski Brod, 29. siječnja 2016.
Ž U PAN
Danijel Marušić, dr.vet.med., v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«
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Broj: 1

OPĆINA GARČIN

1.

Članak 2.

Na temelju članaka 14.-16. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu
(„Narodne novine“, broj 124/14) i članka 47.
Statuta općine Garčin („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“, br. 9/09 i 5/13), načelnik
općine Garčin donosi
ODLUKU
o popisu imovine, obveza i potraživanja i
imenovanju povjerenstava za popis imovine,
obveza i potraživanja općine Garčin
za 2015. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se obveza
usklađenja stanja sredstava i njihovih izvora
iskazanih u knjigovodstvu sa stvarnim stanjem
utvrđenim popisom na kraju 2015. godine u općini
Garčin.

Popisom iz članka 1. ove Odluke obavlja se
sveobuhvatan popis imovine, obveza i potraživanja
na dan 31. prosinca 2015. godine, i to:
1.
-

nefinancijske imovine
neproizvedene dugotrajne imovine,
proizvedene dugotrajne imovine,
kratkotrajne nefinancijske imovine.
sitnog inventara,
nefinancijske imovine u pripremi.

2.
-

Financijske imovine
novca na računu i blagajni,
depozita i jamčevnih pologa,
vrijednosnih papira,
dionica i udjela u glavnici,
potraživanja.

3.

Obveza
Članak 3.

Za obavljanje popisa imenuju se sljedeća
povjerenstva:

Broj: 1
A)
1)
2)
3)
B)
1)
2)
3)
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Povjerenstvo za popis nefinancijske
imovine:
Blaženka Trabalko - predsjednik
Zvonko Kampić - član
Željko Šimić – član

4.
5.

Povjerenstvo za popis financijske imovine
i obveza:
Suzana Šimić – predsjednica
Josip Dubac – član
Željko Plaščević - član

Članak 4.
O rg a n i z a c i j o m p o p i s a d u g o t r a j n e
nefinancijske imovine i kratkotrajne nefinancijske
imovine upravljaju Miroslav Štefanac, pročelnik
JUO i Ivana Matovinović, referentica za
računovodstvo i financije.
Popis će se obaviti u svim prostorijama
općine Garčin te u svim mjesnim odborima u
objektima koji su u vlasništvu općine Garčin.
Vjerodostojnost popisnih lista potvrđuju
članovi povjerenstava svojim potpisom.
Za imovinu koja je neupotrebljiva, odnosno
koju se želi predložiti za rashodovanje, sastavljaju se
posebne liste.

Članak 5.
Popis će se obavljati od 28. prosinca 2015.
godine. Pojedinačne rokove za popis utvrditi će
pojedina povjerenstva u svojim planovima rada.
Izvještaj o rezultatu obavljenog popisa s
obrazloženjima, mišljenjima i prijedlozima u svezi s
inventurnim razlikama (naturalno i vrijednosno po
knjigovodstvenoj točnoj vrijednosti) povjerenstva
su obvezna sastaviti i dostaviti načelniku općine do
20. siječnja 2016. godine.

Članak 6.
Općinski načelnik će temeljem izvještaja i
priloženih popisnih lista odlučiti o:
1.
2.

3.

načinu likvidacije utvrđenih manjkova,
načinu knjiženja utvrđenih viškova,
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otpisu nenaplativih i zastarjelih
potraživanja i obveza,
rashodovanje sredstava, opreme i sitnog
inventara,
mjerama protiv osoba odgovornih za
manjkove, oštećenja, neusklađenost
knjigovodstvenog i stvarnog stanja, zastaru
i nepravilnost potraživanja i slično.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a bit će objavljena u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA GARČIN
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-01/15-01/309
URBROJ: 2178/06-03-15-01
Garčin, 15. prosinca 2015.
Načelnik općine Garčin:
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

2.

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.
86/08.), članka 44. Statuta općine Garčin („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 9/09 i
5/13), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih
mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, br. 74/10) i članka
16. Odluke o ustrojstvu upravnog odjela općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“, broj 4/98) načelnik općine Garčin donosi
PRAVILNIK
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela općine Garčin

»SLUŽBENI VJESNIK«
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−

I. UVOD
Članak 1.

Broj: 1

kao i druge poslove koji su zakonom,
drugim propisima i općim aktima stavljeni
u nadležnost općine kao jedinice lokalne
samouprave.

Ovim Pravilnikom uređuje se:
−
−
−
−
−
−

Članak 3.
unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog
odjela,
nazivi radnih mjesta,
opis poslova pojedinih radnih mjesta,
stručni i drugi uvjeti potrebni za njihovo
obavljanje,
potreban broj izvršitelja i
druga pitanja od značenja za rad i radne
odnose u Jedinstvenom upravnom odjelu
općine Garčin (u daljnjem tekstu:
Jedinstveni upravni odjel).

II. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne,
opće, administrativno tehničke i druge poslove za
potrebe općinskog vijeća, načelnika i njihovih
radnih tijela, poslove iz samoupravnog djelokruga
općine određene zakonom i drugim propisima,
posebice iz područja društvenih, komunalnih,
gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za
razvitak općine, poslove iz područja financija,
računovodstva, stručno administrativne, savjetodavne i tehničke poslovi bitne za rad općinskih
tijela, te poslove državne uprave koji su prenijeti na
Općinu Garčin.
Osim poslova iz stavka 1. ovog članka
Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove iz
upravnih područja
−
−
−
−
−
−
−
−

društvenih djelatnosti,
gospodarstva,
financija,
komunalno stambenih djelatnosti,
zaštite okoliša te gospodarenja otpadom,
prometa i veza,
imovinsko pravnih odnosa,
upravljanja nekretninama na području
općine,

Jedinstveni upravni odjel poslove iz
samoupravnog djelokruga obavlja na način utvrđen
zakonom, drugim propisima, Statutom te općim
aktima općine Garčin.
Jedinstveni upravni odjel odgovoran je
općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno
obavljanje poslova iz svog djelokruga.
Općinski načelnik usklađuje i nadzire
obavljanje poslova Jedinstvenog upravnog odjela.
U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti
Jedinstveni upravni odjel samostalan je u granicama
utvrđenim zakonom i općim aktima općine.
Članak 4.
Radom Jedinstvenog upravnog odjela
rukovodi pročelnik.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
neposredno je odgovoran za zakonit, pravilan i
pravodoban rad te za izvršavanje zadataka i poslova
iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
dužan je izvješćivati načelnika općine o stanju u
odgovarajućim područjima iz nadležnosti Odjela.
Članak 5.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog
odjela osiguravaju se u Proračunu općine Garčin.
III. NAZIVI RADNIH MJESTA, OPISI
POSLOVA, STRUČNI I DRUGI UVJETI
Članak 6.
U Jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuju
se sljedeća radna mjesta s opisom poslova, stručnim
i drugim uvjetima te brojem izvršitelja kako slijedi:
REDNI BROJ: 1
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: I.
Potkategorija: Glavni rukovoditelj

Broj: 1
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Klasifikacijski rang: 1
Naziv: PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Stručno znanje:
−
magistar struke ili stručni specijalist pravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera*
−
najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
−
organizacijske sposobnosti
−
komunikacijske vještine
−
položen državni stručni ispit
−
poznavanje rada na računalu
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta

%

Rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima

20

Organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova, daje upute za rad
zaposlenima i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela

10

Prati i izvršava zakonske propise za rad Općinske uprave

10

Vodi pravne poslove, zastupanje općine pred sudovima i drugim upravnim tijelima,
savjetničke poslove u pravnim pitanjima za ostale službe Općinske uprave

10

Provodi neposredan nadzor nad radom u Jedinstvenom upravnom odjelu te prati propise
iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela

10

Osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, tijelima
lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama

5

Upravlja postupkom javne nabave

5

Obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica općinskog vijeća

5

Brine o zakonitom radu općinskog vijeća; općinskog načelnika i općinskih službi

5

Poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, brine o stručnom osposobljavanju i
usavršavanju djelatnika i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad

5

Poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti

5

Prati propise od značaja za poslove radnog mjesta

5

Radi i druge poslove po nalogu načelnika

5

*Temeljem članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ako
se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja, na radno mjesto pročelnika
jedinstvenog upravnog odjela iznimno može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke odnosno stručni
prvostupnik struke koji ima najmanje deset godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i koji ispunjava
ostale uvjete za imenovanje.
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Broj: 1

REDNI BROJ: 2
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: III.
Potkategorija: Stručni suradnik
Klasifikacijski rang: 8
Naziv: STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
Stručno znanje:
- prvostupnik ekonomskog, računovodstvenog ili drugog odgovarajućeg smjera
- najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu
Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA
Poslovi radnog mjesta

%

Vodi izradu proračuna i drugih radnji vezanih uz proračun i evidencije iz područja
proračunskog knjigovodstva

10

Vodi financijsko knjigovodstvo i druge financijske evidencije

10

Vrši obračun plaća, izrađuje porezne i druge propisane evidencije

10

Vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa

10

Sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz svoje nadležnosti

10

Surađuje na pripremi koncepata općih i pojedinačnih akata

10

Surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i službama jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave

10

Vodi i čuva dokumentaciju iz svog djelokruga

5

Vodi poslove naplate prihoda općinskog proračuna i poduzima sve zakonske postupke
za njihovu pravovremenu naplatu

10

Prati i izvršava sve zakonske propise iz područja financija, računovodstva i
10
knjigovodstva
Radi i druge poslove po nalogu načelnika

5

Broj: 1
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REDNI BROJ: 3
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: III.
Potkategorija: Viši referent
Klasifikacijski rang: 9
Naziv: VIŠI REFERENT ZA FINANCIJE
Stručno znanje:
−prvostupnik ekonomskog, računovodstvenog ili drugog odgovarajućeg smjera ili SSS ekonomskog smjera
−najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
−položen državni stručni ispit
−poznavanje rada na računalu
Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta

%

Pomaže pri izradi nacrta proračuna općine, rebalansa proračuna i nacrtima odluka o
privremenom financiranju

10

Brine se o naplati – ostvarivanju prihoda i rashodima proračuna, te izradi kompenzacije
i cesija

10

Pomaže pri izradi zaključnih računa proračuna, te izradi periodičkih i statističkih
izvješća

10

Vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa

10

Brine se o primjeni pozitivnih propisa koji se odnose na financije i računovodstvo

10

Vodi evidenciju o proračunskim transferima i daje informacije u svezi sa tim

10

Surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i službama jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave

10

Knjiži stanja i promjene proračunskih sredstava

5

Vodi poslove naplate prihoda općinskog proračuna i poduzima sve zakonske postupke
za njihovu pravovremenu naplatu

10

Prati i izvršava sve zakonske propise iz područja financija, računovodstva i
knjigovodstva

10

Radi i druge poslove po nalogu načelnika

5
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Broj: 1

REDNI BROJ: 4
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: III.
Potkategorija: Administrativni referent
Klasifikacijski rang: 11
Naziv: ADMINISTRATIVNI REFERENT
Stručno znanje:
−prvostupnik ekonomskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg smjera ili SSS ekonomskog ili upravnog smjera
−najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
−položen državni stručni ispit
−poznavanje rada na računalu
Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta

%

Vodi administrativne poslove, urudžbeni zapisnik (prijem i slanje pošte) te brine o
arhivskoj građi.

20

Vodi brigu o Uredu Načelnika

20

Vodi zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća, radnih tijela i drugo

10

Prati propise iz oblasti svog radnog mjesta

10

Surađuje na pripremi koncepata općih i pojedinačnih akata

10

Vodi blagajničko poslovanje

10

Sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz svoje nadležnosti

5

Koordinira i vodi poslove informiranja i suradnje s medijima

5

Surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i službama jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave

5

Radi i druge poslove po nalogu načelnika

5

Broj: 1
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REDNI BROJ: 5
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: III.
Potkategorija: Referent
Klasifikacijski rang: 11
Naziv: KOMUNALNI REFERENT
Stručno znanje:
−viša ili srednja stručna sprema ekonomskog, upravnog ili tehničkog smjera
−najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
−položen državni stručni ispit
−vozačka dozvola B kategorije
Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta

%

Brine se o provođenju odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog gospodarstva i
komunalnog redarstva

10

Nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti

10

Prikuplja podatke za razrez općinskih poreza i komunalne naknade te vodi cjelovitu
evidenciju

10

Vodi i brine se o stanju evidencije pravnih i fizič kih osoba za potrebe upravnog odjela

10

Sudjeluje u izradi programa i smjernica iz oblasti komunalnog gospodarstva

10

Temeljem uočenog stanja predlaže mjere u cilju unapređ enja života stanovnika općine i
otklanjanja komunalnih problema

10

Priprema i prati izvršenje programa gradnje i održavanja objekata komunalne
10
infrastrukture iz svoje nadležnosti te radi naloge za njihovo održavanje
Vodi evidenciju komunalnih objeka ta i predlaže radnje za njihovo održavanje i
obnavljanje

5

Vodi postupak obračuna i naplate komunalnog doprinosa

5

Brine se o izradi stručne dokumentacije iz svog područja rada

5

Praćenje i koordinacija rada trgovačkih društava kojih je općina osnivač ili suvlasnik

5

Organizira i sudjeluje u izradi prostorno planske i programske dokumentacije iz
područja prostornog uređenja

5

Radi i druge poslove po nalogu načelnika

5
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Broj: 1

REDNI BROJ: 6
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: III.
Potkategorija: Referent
Klasifikacijski rang: 11
Naziv: REFERENT – KOMUNALNI REDAR
Stručno znanje:
−viša ili srednja stručna sprema ekonomskog, upravnog ili tehničkog smjera
−najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
−položen državni stručni ispit
−vozačka dozvola B kategorije
Broj izvršitelja: 1
OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta

%

Provodi odluke i druge akte iz oblasti komunalnog gospodarstva i komunalnog
redarstva

20

Vodi brigu o održavanju objekata u vlasništvu općine

10

Prikuplja podatke za razrez općinskih poreza i komunalne naknade te sudjeluje u izradi
cjelovite evidenciju

10

Vodi i brine se o stanju evidencije pravnih i fizičkih osoba za potrebe upravnog odjela

10

Naplaćuje mandatne globe i predlaže pokretanje prekršajnog postupka

10

Temeljem uočenog stanja predlaže odluke i mjere u cilju unapređenja života
10
stanovnika općine
Organizira i vodi održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te
10
održavanje druge općinske imovine u stanju funkcionalne osposobljenosti
Vodi brigu o redovnom održavanju javnih površina i predlaže mjere za njihovo
uređenje i održavanje

10

Uređenje naselja i stanovanja, te briga o zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša

5

Radi i druge poslove po nalogu načelnika

5

Broj: 1
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REDNI BROJ: 7
Osnovni podaci o radnom mjestu:
Kategorija: IV.
Potkategorija: Namještenik II. potkategorije, razina 1.
Klasifikacijski rang: 13
Naziv: SPREMAČICA - DOMAR
Stručno znanje:
−osnovna škola
−najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
−vozačka dozvola B kategorije
Broj izvršitelja: 1

OPIS POSLOVA

Poslovi radnog mjesta

%

Provodi održavanje objekata u vlasništvu općine

40

Temeljem uočenog stanja predlaže odluke i mjere u cilju unaprjeđenja života
10
stanovnika općine
Provodi dnevna izviđanja o stanju u prostoru, komunalnoj opremi i ostaloj
20
infrastrukturi
Provodi prikupljanje podataka za potrebe komunalne službe

10

Brine se o zelenim i ostalim javnim površinama

10

Radi i druge poslove po nalogu Načelnika

10

V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.
Službenici i namještenici zaposleni u Jedinstvenom upravnom odjelu rasporedit će se na radna mjesta
utvrđena ovim Pravilnikom, a ovisno o svojoj stručnoj spremi i poslovima koje su do sada obavljali.

Članak 8.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu upravnog odjela općine
Garčin („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, br. 4/98).

Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljen na službenoj Internet stranici općine:
www.garcin-opcina.hr.
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II.

OPĆINA GARČIN
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 021-01/14-01/327
URBROJ: 2178/06-03-14-1
Garčin, 31. prosinca 2014.
NAČELNIK
OPĆINE GARČIN:
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

Broj: 1

U 2016. godini planira se prijam u službu na
radno mjesto referent – komunalni redar – 1
izvršitelj na neodređeno vrijeme.

III.
U 2016. godini ne planira se prijam u službu
vježbenika.
U 2016. godini planira se prijam na stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa 2
(dvije) osobe sa završenim dodiplomskim ili
diplomskim obrazovanjem.

3.
IV.
Na temelju članka 10. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 86/08 i 61/11), a u skladu Proračunom
općine Garčin za 2016. godinu, KLASA: 02101/15-01/, URBROJ: 2178/06-01-15-1 od 14.
prosinca 2015. godine, načelnik općine Garčin
donosi
PLAN

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“ i na Internet stranici općine
Garčin.
KLASA: 021-01/16-01/10
URBROJ: 2178/06-03-16-2
Garčin, 15. siječnja 2016.

prijema u službu za 2016. godinu

NAČELNIK
OPĆINE GARČIN
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

I.
Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela općine Garčin
KLASA: 119-01/14-01/327, URBROJ: 2178/0603-14-1 od 31. prosinca 2014. godine, utvrđeno je da
su nepopunjena sljedeća radna mjesta:

-

stručni suradnik za proračun, financije i
računovodstvo
komunalni referent – 1 izvršitelj
referent - komunalni redar – 1 izvršitelj
spremačica – domar – 1 izvršitelj

Ostala radna mjesta predviđena
Pravilnikom o unutarnjem redu popunjena su na
neodređeno vrijeme.

4.

Na temelju članka 4. i 5. Pravilnika o
jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i
brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata
(„Narodne novine“, broj 38/88) i članka 47. Statuta
općine Garčin („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“, broj 9/09 i 5/13), načelnik
općine Garčin dana 27. siječnja 2016. godine donosi

Broj: 1

»SLUŽBENI VJESNIK«
RJEŠENJE

o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i
primatelja akata

Strana: 43

Brodsko-posavske županije“ i na službenoj Internet
stranici općine: www.opcina.garcin.hr.
KLASA: 035-01/16-01/1
URBROJ: 2178/06-03-16-1
Garčin, 4. siječnja 2016.

Članak 1.
Načelnik općine Garčin:
Mato Grgić, dipl. iur., v.r.

Ovim rješenjem utvrđuju se brojčane
oznake za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i
Jedinstveni upravni odjel općine kao stvaratelje i
primatelje akata tijekom 2016. godine.

Članak 2.
Općina Garčin u uredskom poslovanju
koristi oznaku 2178/06.

Članak 3.
Sukladno čl. 1. Ovog Rješenja u uredskom
poslovanju u općini Garčin koristit će se sljedeće
oznake:
•
•
•
•
•

2178/06-01 - Općinsko vijeće
2178/06-03 - Općinski načelnik
2178/06-03/1 – zamjenik općinskog
načelnika
2178/06-04 - Jedinstveni upravni odjel
2178/06-01-01 – „Garčin“ d. o. o.

Članak 4.
Brojčane oznake unutarnje ustrojstvene
jedinice unutar upravnog tijela općine i brojčane
oznake stvaratelja i primatelja akata sukladno
Pravilniku o unutarnjem redu općine Garčin odredit
će se Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih
oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2016.
godinu.

Članak 5.
Ovo rješenje stupa na snagu 1. siječnja
2016. Godine, a objavit će se u „Službenom vjesniku

5.
Na temelju članka 18. st. 3. Uredbe o
uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj
7/09), odredbi Pravilnika o jedinstvenim
klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama
stvaralaca i primalaca akata („Narodne novine“, broj
38/88) te članka 63. Statuta općine Garčin
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
broj 9/09 i 5/13), Jedinstveni upravni odjel općine
Garčin donosi
PLAN
klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka
stvaratelja i primatelja akata za 2016. godinu
Članak 1.
Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih
akata stvaratelja i primatelja akata za 2016. godinu
utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja akata
općinskog načelnika, Općinskog vijeća i
Jedinstvenog upravnog odjela općine Garčin te
brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata
Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 2.
Ovim planom se utvrđuju klasifikacije po
sadržaju i broju dosjea koji proizlaze iz djelokruga
rada tijela iz čl. 1. Plana, a koristit će se u
određivanju klasifikacijske oznake, kao brojčane
oznake predmeta na pojedinim vlastitim i
primljenim aktima u razdoblju od 1. siječnja 2016.
godine, kako slijedi:
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Oznaka
klasifikacije
po sadržaju
006-01/
008-01/
007-01/
012-03/
013-01/
013-02/
014-01/

Oznaka
klasifikacije
po sadržaju
021-05/
022-05/
022-06/
022-07/
023-01/
026-01/
034-01/
034-04/
035-01/
038-01/
040-02/
042-01/
043-02/
050-02/
052-02/
053-01/
080-07/
110-01/
112-02/
112-01/
112-03/
113-01/
115-01/
132-01/
133-01/
133-02/
320-01/
320-02/
320-03/
320-04/
350-01/
350-02/
350-03/

Broj
dosjea
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/

Broj
dosjea
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/

Opis djelatnosti unutar podgrupe
Političke stranke - općenito
Informiranje općenito
Udruge - općenito
Statuti
Izbori - općenito
Birački popisi
Referendum – općenito

Opis djelatnosti unutar podgrupe
Općinsko vijeće
Općinski načelnik – odluke, suglasnosti, rješenja, odobrenja
Općinski načelnik - ugovori
Općinski načelnik – rješenja o nabavi radova, roba i usluga
Jedinstveni upravni odjel - ostalo
Organizacija i rad mjesnih odbora
Općenito – upravni postupak i upravni spor
Izdavanje uvjerenja i potvrda
Uredsko poslovanje - općenito
Pečati, žigovi i štambilji
Upravni nadzor nad zakonitošću rada - pojedinačni predmeti
Inspekcijski nadzor - općenito
Upravna inspekcija - pojedinačni predmeti
Predstavke i pritužbe na rad općinske uprave – općenito
Ostale predstavke i pritužbe – pojedinačni predmeti
Općenito molbe i prijedlozi
Ocjenjivanje službenika i namještenika
Radni odnosi – općenito
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa na neodređeno vrijeme
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa na određeno vrijeme
Zasnivanje i prestanak radnog odnosa na ugovor o djelu
Općenito – radno vrijeme, odmori, dopusti i bolovanja
Općenito – zaštita na radu
Općenito – stručna praksa
Stručni i pravosudni ispit
Stručni ispiti
Poljoprivreda
Natječaji za zakup poljoprivrednog zemljišta
Natječaji za prodaju poljoprivrednog zemljišta
Ugovori za zakup poljoprivrednog zemljišta
Prostorno uređenje – općenito
Prostorni planovi; primjedbe
Prostorno-planska dokumentacija – obavijest o podacima

Broj: 1

Broj: 1
361-01/
363-01/
363-02/
363-03/
363-04/
363-05/
372-03/
400-01/
400-02/
400-08/
401-03/
401-03/
406-01/
406-03/
415-01/
421-01/
421-02/
421-03/
551-01/
551-06/
551-07/
551-08/
941-01/
947-01/
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01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
02/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
01/
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Gradnja objekata
Komunalni poslovi - općenito
Komunalni doprinos - rješenja
Komunalna naknada - rješenja
Rješenje o obračunu naknade za zadrž. nezak. izgrađene zgrade
Komunalno redarstvo
Najam i zakup poslovnog prostora
Financijsko planski dokumenti – općenito
Financijski planovi
Proračun
Računi ulazni
Računi izlazni
Upravljanje imovinom i nabave imovine
Osnovna sredstva
Naplaćivanje poreza, doprinosa i drugih obaveza – općenito
Donacije i sponzorstva
Donacije – rješenja i ugovori
Sponzorstva – rješenja i ugovori
Oblici socijalne zaštite - općenito
Jednokratna novčana naknada za rođenje djeteta
Pomoć i njega u kući
Novčane pomoći
Povrat zemljišta
Imovinsko-pravni poslovi
Članak 3.

Ovim planom određuju se i brojčane oznake unutarnje organizacijske jedinice unutar Jedinstvenog
upravnog odjela općine Garčin i brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata sukladno Pravilniku o unutarnjem
redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Garčin kako slijedi:

Naziv upravnog tijela/ Čelnika/ Radnog
mjesta
Jedinstveni upravni odjel
Pročelnik
Računovodstveno-financijski referent
Komunalni redar

Brojčana oznaka
upravnog tijela
-04

Brojčana oznaka
službenika
/1
/2
/3

Članak 4.
Ovaj plan se primjenjuje od 1. siječnja 2016. godine, a objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije“ i na službenoj Internet stranici općine: www.opcina.garcin.hr
KLASA: 035-01/16-01/2
URBROJ: 2178/06-04/1-16-1
Garčin, 4. siječnja 2016.
Pročelnik JUO:
Miroslav Štefanac, v.r.
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OPĆINA
GORNJA VRBA

1.
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine» br. 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 40.
Statuta općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 09/09, 09/11 i 3/13“) Općinski
načelnik donio je:
PLAN
nabave općine Gornja Vrba za 2016. godinu

Članak 1.
Ovim se Planom određuje plan i način trošenja sredstava Proračuna općine Gornja Vrba za 2016. godinu,
a koja će se utrošiti u postupku nabave roba i usluga te ustupanju radova u skladu s odredbama Zakona o javnoj
nabavi.
Članak 2.
Plan javne nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu:

Modernizacija kolnika – ( izgradnja u Firovoj i
Brkićevoj, ceste u naselju G. Vrba )

Modernizacija nogostupa
- D. Vrba ( Ul. M.Naletilića- 65.000,00 kn)

Nogostupi
Sv. Filipa i Jakova, Vrbskih žrtava

Izgradnja objekata-tribine

21

22

23

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sitni inventar
Službena, radna i zaštitna odjeća
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
postrojenja i opreme
Usluge promidžbe i informiranja
Intelektualne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Premije osiguranja
Uredska oprema i namještaj
Oprema za održavanje i zaštitu
Ulaganja u računalne programe
Provedba Zakona o zaštiti na radu
Provođenje sustavne deratizacije
Opremanje postrojbe civilne zaštite
Provedba Zakona o zaštiti stanovništva
Postavljanje ploča s natpisima ulica
Izgradnja sustava odvodnje na području općine
(I. A. ETAPA, oborinska odvodnja B. Radić )
Modernizacija javne rasvjete

PREDMET NABAVE

20

19

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1.
2
3
4

Red.
broj

JN 23/16

JN 22/16

JN 21/16

JN 20/16

19/16

5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
11/16
12/16
13/16
14/16
15/16
16/16
17/16
JN 18/16

1/16
2/16
3/16
4/16

Evid. br.
nabave

800.000,00 kn

500.000.00 kn

65.000,00 kn

2.000.000,00 kn

300.000,00 kn

25.000,00kn
100.000,00 kn
12.000,00 kn
40.000,00 kn
20.000,00 kn
25.000,00 kn
20.000,00 kn
10.000,00 kn
20.000,00 kn
35.000,00 kn
20.000,00 kn
45.000,00 kn
50.000,00 kn
500.000,00 kn

16.000,00 kn
10.000,00 kn
2.000,00 kn
5.000,00 kn

640.000,00 kn

400.000,00 kn

52.000,00 kn

1.600.000,00
kn

240.000,00 kn

20.000,00 kn
80.000,00 kn
9.600,00 kn
32.000,00 kn
16.000,00 kn
20.000,00 kn
16.000,00 kn
8.000,00 kn
16.000,00 kn
28.000,00 kn
16.000,00 kn
36.000,00 kn
40.000,00 kn
400.000,00 kn

12.800,00 kn
8.000,00 kn
1.600,00 kn
4.000,00 kn

Procijenjena
Planirana sredstvavrijednost
nabave

Otvoreni

Bagatelna

Bagatelna

Otvoreni

Bagatelna

Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Otvoreni

Postupak
javne
nabave
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna
Bagatelna

Sklapanje
ugovora JN

Sklapanje
ugovora JN

Sklapanje
ugovora JN
Sklapanje
ugovora JN

Narudžbenica
Ugovor-bag.
Narudžbenica
Ugovor-bag.
Narudžbenica
Narudžbenica
Narudžbenica
Narudžbenica
Narudžbenica
Ugovor- bag.
Narudžbenica
Ugovor-bag.
Ugovor-bag.
Sklapanje
ugovora JN
Sklapanje
ugovora JN

Nadmetanje
uključuje:
sklapanje
ug-sporazu.
Narudžbenica
Narudžbenica
Narudžbenica
Narudžbenica

Rujan 2016

Kroz tekuću
godinu

Srpanj 2016

Srpanj 2016
po dionicama

Po odobrenju
ministarstva
Srpanj 2016

Početak
postupka

30 dana

3 mjeseca

3 tjedna

30 dana

2 mjeseca

Trajanje
Ugovorasporazuma

Broj: 1
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Izrada izmjena PPU i DPU

25

25/16

JN 24/16

3.800.000,00 kn

80.000,00 kn

24.000,00 kn

Članak 3.

4.750.000,00kn

100.000,00 kn

30.000,00 kn

Bagatelna

Bagatelna
Ugovor-bag.

Ugovor-bag.
Siječanj 2016

Kroz tekuću
godinu
3 mjeseca

Gornja Vrba, 12. 1. 2016..godine

KLASA: 400-01/16-01/1
URBROJ: 2178/28-01-16-1

Općinski načelnik:
Ivan Vuleta, dipl. ing., v.r.

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u « Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije »

Članak 4.

Za nabavu roba, usluga te ustupanje radova općinski načelnik kao odgovorna osoba naručitelja donosi odluku o početku postupka javne nabave
sukladno
odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Administrativne poslove za provođenje postupaka nabave provodit će Povjerenstvo kojeg će imenovati općinski načelnik.

Ukupno

Uređenje javnih površina-igralište

24
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mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Temeljem članka 21. stavak 1. i 2. i članka
24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite
(»Narodne novine« broj 82/15), članka 6. i 10.
Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj
40/08 i 44/08) i članka 40. Statuta općine Gornja
Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
br. 9/09, 09/11 i 3/13“), općinski načelnik općine
Gornja Vrba, donosi
ODLUKU

Članak 3.
Članove Stožera imenuje, odnosno razrješava
općinski načelnik posebnom Odlukom..

Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel općine Gornja Vrba
obavlja administrativne i tehničke poslove za
potrebe Stožera civilne zaštite općine Gornja Vrba.

o osnivanju Stožera civilne zaštite
Članak 5.
Članak 1.
Osniva se Stožer civilne zaštite općine Gornja
Vrba (u daljnjem tekstu: Stožer) za obavljanje
poslova lokalnog značaja iz članka 19. stavka 1.
alineje 11. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 66/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), u
dijelu koji se odnosi na civilnu zaštitu te posebno
radi usklađivanja priprema i usmjeravanje
aktivnosti sustava civilne zaštite u zaštiti i
spašavanju stanovništva i materijalnih dobara i
okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških
katastrofa i velikih nesreća.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o imenovanju Stožera za zaštitu i
spašavanje općine Gornja Vrba "(„Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ 13/13, 17/14).

Članak 6.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom vjesniku Brodskoposavske županije «.
KLASA: 810-01/16-01/1
URBROJ:2178/28-02-16/3
U Gornjoj Vrbi, 8. 2. 2016. godine

Stožer je stručno, operativno i koordinativno
tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite
na području općine Gornja Vrba u katastrofama i
velikim nesrećama.

Općinski načelnik:
Ivan Vuleta, dipl.ing., v.r.

Članak 2.
3.
Stožer civilne zaštite općine Gornja Vrba
obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i
obradu informacija ranog upozoravanja o
mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe,
razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na
svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne
zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i
predlaže donošenja odluke o prestanku provođenja

Na temelju članka 64. stavaka 3. Zakona o
zaštiti okoliša (NN, broj 80/13, 153/13 i 78/15),
članak 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni
utjecaja plana i programa na okoliš (NN, broj 64/08),
i članka 40. Statuta općine Gornja Vrba (Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije broj 09/09,
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09/11 i 03/13) te nakon provedenog postupka
Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš, Općinski načelnik općine Gornja Vrba, dana
01.02.2016.godine., donosi:

Broj: 1
III.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog
utjecaja na okoliš, općina Gornja Vrba zatražila je
mišljenja tijela i/ili osoba navedenih u Prilogu ove
Odluke.

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš za
2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
općine Gornja Vrba

I.
Načelnik općine Gornja Vrba donio je
odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš za 2. Izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja općine Gornja
Vrba (KLASA:350-02/15-01/1, URBROJ:2178/2801-15/22, 22.09.2015.god.), prema kojoj je Općina
Gornja Vrba provela postupak Ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš za 2. Izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja općine Gornja
Vrba.
U postupku Ocjene o potrebi strateške
procjene utvrđeno je da predmetne 2. Izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja općine Gornja
Vrba neće imati vjerojatno značajan utjecaj na
okoliš, temeljem čega se utvrđuje da nije potrebno
provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

II.
Razlozi za pokretanje 2.Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja općine Gornja Vrba je
prenamjena kč.br. 41/1 k.o. Vrba iz poljoprivrednog
zemljišta u sportsko – rekreacijsku namjenu ili
izdvojeno građevinsko područje izvan naselja
sportsko – rekreacijske namjene.
Osnovni cilj i programsko polazište je
stvaranje prostornih uvjeta za realizaciju planiranih
sportsko – rekreacijskih sadržaja na području općine
Gornja Vrba.

U zakonskom roku zaprimljena su sljedeća
mišljenja :
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za
zaštitu prirode (KLASA:612-07/15-58/53,
URBROJ:517-07-2-2-15-2 od 23.listopada
2015.god.). Mišljenje je da ne treba provesti
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, te da
su planirane 2.Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja općine Gornja Vrba prihvatljive za
ekološku mrežu.
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne
baštine, Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
(KLASA:612-08/15-10/0284, UBBROJ:532-0402-06/2-15-4 od 13.listopada 2015 god.). U
očitovanju je navedeno da je potrebe 2.Izmjena i
dopuna PPUO G. Vrba dostavljen popis
registriranih, preventivno zaštićenih i evidentiranih
arheoloških kulturnih dobara. Provjerom podataka
utvrđeno je da planirane 2.Izmjene i dopune nisu u
kontaktu s registriranim, preventivno zaštićenim i
evidentiranim arheološkim kulturnim dobrima.
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode Brodsko-posavske županijeNatura Slavonica (KLASA:351-01/15-01/80,
URBROJ:2178/01-27-01-15-2 od 12.listopada
2015. god.) očitovala se da nije nadležna davati
mišljenje o potrebi strateške procjene predmetnih
2.Izmjena i dopuna PPUO G. Vrba.
Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI
za mali sliv "Brodska posavina", slavonski Brod
(KLASA:350/02/15-01/0000538, URBROJ:3743102-1-15-2 od 17.studenog 2015.god.) dale su
mišljenje da nemaju nikakvih primjedbi ili uvjeta
koji bi zahtijevali potrebu provedbe strateške
procjene utjecaja.
Županijska uprava za ceste (KLASA:024-01/1501/433, URBROJ:2178/1-10-02-15-02 od
13.studenog 2015.god.) je dala mišljenje da za
područje nadležnosti njihove uprave nije potrebna
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izrada Strateške procjene utjecaja na okoliš za 2.
Izmjene i dopune PPUO G. Vrba.
Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb (KLASA:35002/2015-1/213, URBROJ:345-211-516-20156/DB) su dale mišljenje da su 2.Izmjene i dopune
PPUO Gornja Vrba usklađene s varijantnim
rješenjem Istočne vezne ceste , te slijedom toga nije
potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na
okoliš 2. Izmjena i dopuna PPUO Gornja Vrba.
Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša grada Slavonskog Broda
(KLASA:351-03/15-01/8, URBROJ:2178/01-1015-2 od 30.listopada 2015. god., koji smatra da nije
potrebno provesti ocjenu o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš.
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu
okoliša, P. Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod
(KLASA:351-02/16-01/03, URBROJ:2178/1-0316-2 od 26. siječnja 2016. god.,) koji smatra da je
postupak ocjene o potrebi strateške procjene
proveden sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi
o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na
okoliš, te da 2.Izmjene i dopune neće imati
vjerojatno značajan utjecaj na okoliš.
Svoje mišljenje nije dostavio Upravni odjel za
poljoprivredu Brodsko-posavske županije, P.
Krešimira IV br. 1, 35000 Slavonski Brod, te se
prema članku 70. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša,
ukoliko mišljenje ne bude dostavljeno u roku od 30
dana od dana primitka zahtjeva, smatra da nema
potrebe za strateškom procjenom 2.Izmjena i
dopuna PPUO Gornja Vrba
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što osigurava dobar prostorno-prometni položaj
planiranih sadržaja, te dalji poticaj razvoju
gospodarstva na području općine, a bez značajnijeg
narušavanja standarda kakvoće okoliša i bez
značajnijeg kumulativnog utjecaja na prirodu.
Značajke planiranih sadržaja u okviru
2.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
općine Gornja Vrba su takve da se ne očekuje
značajniji negativni utjecaj na sastavnice okoliša ili
opterećenje okoliša, te neće imati nepovoljan utjecaj
na okoliš i prirodu.
Prema Uredbi o ekološkoj mreži (NN
124/13) na području općine Gornja Vrba nalazi se
područje očuvanja značajno za ptice HR1000005
Jelas polje . Planirana 2.Izmjena i dopuna
predmetnog plana nalazi se izvan područja ekološke
mreže, kao i izvan zone mogućih značajnih utjecaja
na to područje, te se primjenom uobičajenih mjera
zaštite okoliša može isključiti negativan utjecaj na
cjelovitost i očuvanje navedenog područja ekološke
mreže.

V.
Općina Gornja Vrba je o ovoj Odluci dužna
informirati javnost sukladno odredbama Zakona o
zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i
sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) kojima se
uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite
okoliša.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

IV.
Razlozi pokretanja 2.Izmjena i dopuna
Prostornog plana općine Gornja Vrba je stvaranje
prostornih uvjeta za realizaciju planiranih sportsko
– rekreacijskih sadržaja na području općine.
Planirani sportsko-rekreacijski sadržaji
predviđeni su u zoni značajnog prometnog čvorišta

KLASA: 350-02/15-01/1
URBROJ: 2178/28-01-16/44
U Gornjoj Vrbi, 1. 2. 2016. god.
Općinski načelnik:
Ivan Vuleta, dipl. ing., v.r.
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Broj: 1

OPĆINA KLAKAR

1.

Na temelju čkanka 8., 9. i 10. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" broj 86/08 i 61/11), a sukladno Općinskom
proračunu općine Klakar za 2016. godinu, načelnik
općine Klakar utvrđuje sljedeći

Jedinstveni upravni odjel općine Klakar sadrži
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u
Općinskoj upravi, potreban broj lokalnih
službenika i namještenika na neodređeno vrijeme
za 2016. godinu i potreban broj službenika i
namještenika na određeno vrijeme zbog povećanog
opsega posla.

Članak 3.
PLAN
prijema službenika i namještenika u
jedinstveni upravni odjel općine Klakar za
2016. godinu

U Općinskoj upravi općine Klakar na dan
31. 12. 2015. g. zaposlen je 1 dužnosnik, 3
službenika na neodređeno vrijeme.

Članak 4.
Članak 1.
Ovim Planom prijema utvrđuje se prijem
lokalnih službenika i namještenika u jedinstveni
upravni odjel općine Klakar tijekom 2016. godine.

Članak 2.
Plan prijema službenika i namještenika u

Utvrđuje se potreban broj općinskih
službenika na neodređeno vrijeme za 2016. godinu:
1 službenika - VSS

Članak 5.
Utvrđuje se prijem u općinsku skužbu na

Broj: 1
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određeno vrijeme zbog povećanog obima posla 1
službenik od toga:
1 službenika - SSS

Članak 6.
Na temelju ovog Plana slobodna radna
mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja i
internog oglasa ili premještanjem, te putem oglasa
koji se objavljuje kod nadležne službe za
zapošljavanje.
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2.

Na temelju članka 188. Zakona o
prostornom uređenju (NN br. 153/13) i članka 95.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br.
76/07, 38/09, 55/11, 90/11. i 50/12), članka 41.
Statuta općine Klakar i članka 9. Statztarne odluke
o izmjeni i dopuni Statuta općine Klakar ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 12/09 i
6/13), načelnik općine, dana 14. siječnja 2016.
godine donosi
ZAKLJUČAK

Članak 7.
Plan prijema službenika i namještenika u
Jedinstveni upravni odjel općine Klakar objavljuje
se u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije"

o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. ciljanih
izmjena i dopuna PPUO Klakar

I

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije".

Prihvaćaju se: Nacrt konačnog prijedloga
nakon provedene javne rasprave, Izvješće o
ponovnoj javnoj raspravi i mišljenja opisana u
članku 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
i utvrđuje Konačni prijedlog II. ciljanih izmjena i
dopuna PPUO Klakar.

NAČELNIK
OPĆINE KLAKAR

II

Članak 8.

Klasa : 023-05/16-02/1
Urbroj: 2178/07-01-16-1
Klakar, 13. siječnja 2016. god.
Općinski načelnik
Josip Stanić, dipl.ing.geod., v.r.

Konačni prijedlog plana dostavit će se
županu radi davanja suglasnosti.

III
PO pribavljenoj suglasnosti od župana,
Konačni prijedlog plana dostavit će se Općinskom
vijeću na usvajanje.

IV
Jedinstveni upravni odjel općine Klakar
provest će ovaj Zaključak.
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V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja.

Broj: 1

Klasa : 350-02/12-02/1
Urbroj: 2178/07-01-16-103
Klakar, 14. siječnja 2016. god.
Općinski načelnik
Josip Stanić, dipl.ing.geod., v.r.

VI
Ovaj Zaključak objavljuje se u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije".

Broj: 1
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OPĆINA OPRISAVCI

1.

Članak 3.

Na temelju članka 9. i 10. Uakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" broj 86/08 i 61/11) i članka 47. Statuta
općine Oprisavci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 06/13), a u skladu s
Proračunom općine Oprisavci za 2016. g., općinski
načelnik općine Oprisavci dana 7. siječnja 2016. g.,
donosi

Tijekom 2016. g. ne planira se prijema u
službu u općinu Oprisavci na neodređeno vrijeme.

Članak 4.
Sastavni dio Plana prijema u službu u
općinu Oprisavci je Tablica koja prikazuje stvarno
stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj
službenika, namještenika na neodređeno vrijeme
za 2016. g. i potreban broj vježbenika za 2016. g.

PLAN
prijema u službu u općinu Oprisavci
za 2016. g.

Članak 1.
Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela općine Oprisavci u
Jedinstvenom upravnom odjelu je predviđeno
ukupno 4 radna mjesta.

Članak 2.
Na dan 7. siječnja 2016. g. utvrđuje se da su
nepopunjena sljedeća radna mjesta:
-

pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.
Ovaj Plan stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije i na internetskim
stranicama općine Oprisavci (www.opcinaoprisavci.hr).
Klasa : 112-01/16-02/01
Urbroj: 2178/14-02-16-1
Oprisavci, 7. siječnja 2016. g.
Općinski načelnik
Pejo Kovačević, v.r.

Sistem. radna mjesta

Pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela

Administrativni tajnik

Komunalni redar

Spremač

Red.
broj

1.

2.

3.

4.
NKV

SSS

SSS

VSS

Stručna
sprema

1

1

1

1

Br. sistem
radnih
mjesta

1

1

1

0

Stvarno
stanje na dan
31.12.2015.

prijema u službu u općinu Oprisavci za 2016. g.

PLAN

0

0

0

0

Potreban broj
služb./namješt.
u 2016.

0

0

0

0

Potreban broj
vježbnika

Strana: 56
»SLUŽBENI VJESNIK«
Broj: 1

Broj: 1

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 57

OPĆINA SIKIREVCI

1.
Na temelju članka 6. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 do 136/12) i članka 32.
Statuta općine Sikirevci ("Službeni vjesnik BPŽ", broj 3/13.) Općinsko vijeće Općine Sikirevci na 19-toj
sjednici održanoj dana 17.prosinca 2015. godine, donijelo je:
PRORAČUN
općine Sikirevci za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Članak 1.
Proračun općine Sikirevci za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2017. i 2018.
godinu sastoji se od:
Broj
konta

Vrsta prihoda/izdataka

OPĆI DIO
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI
(6+7+8+9);
UKUPNO RASHODI I IZDACI
(3+4+5);
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske
7 imovine
3 Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske
4 imovine
RAZLIKA: MANJAK
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i
zaduživanja
8
Izdaci za financijsku imovinu i
5 otplate zajma
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PIHODA)
9 Vlastiti izvori

PRORAČUN
2016.
1

PROJEKCIJA
2017.
2

PROJEKCIJA
2018.
3

3.899.115,00

3.675.500,00

3.899.115,00

3.675.500,00

INDEKS

INDEKS

2/1
4

3/1
5

3.675.500,00

94

94

3.675.500,00

94

94

3.655.500,00

3.655.500,00

3.655.500,00

100

100

20.000,00
1.822.615,00

20.000,00
1.599.000,00

20.000,00
1.599.000,00

100
87

100
87

2.076.500,00
-223.615,00

2.076.500,00
0,00

2.076.500,00
0,00

100
0

100
0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

223.615,00

0,00

0,00

0

0
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Broj: 1

Članak 2.
Prihodi i rashodi te primitci i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i
Računu financiranja za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu, kako slijedi:
1

BROJ

VRSTA PRIHODA /
RASHODA
KONTA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6

Šifra
izvora
prihoda

61
611
613
614

1
1
1
1

63

5

633

5

634

5

638
64
641

5
3
3

642

3

65

4

651
652
653

4
4
4
4

68
681

4

7

71

7

711

7

72

7

721

7

Prihodi poslovanja
Prihodi od poreza
Porez i prirez na dohodak
Porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
Pomoći iz inozemstva i od
subjekata unutar općeg
proračuna
Pomoći proračunu iz drugih
proračuna
Pomoći od izvanproračunskih
korisnika
Pomoći iz državnog proračuna
temeljem prijenosa EU
sredstava
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske
imovine
Prihodi od upravnih i
administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim
propisima i naknada
Upravne i administrativne
pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
Kazne, upravne mjere i ostali
prihodi
Kazne i upravne mjere
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje
neproizvedene dugotrajne
imovine
Prihodi od prodaje
građ.placeva
Prihodi od prodaje
proizvedene dugotrajne
imovine
Prihodi od prodaje građevinskih
objekata

2

3

5

2/1

3/1

INDEKS

INDEKS

2016
PRORAČUN

2017
PROJEKCIJA

3.655.500,00

3.655.500,00

3.655.500,00

100

100

855.000,00
800.000,00
35.000,00
20.000,00

855.000,00
0,00
0,00
0,00

855.000,00
0,00
0,00
0,00

100

100

2.224.500,00

2.224.500,00

2.224.500,00

100

100

1.780.000,00

0,00

0,00

444.500,00

0,00

0,00

0,00
337.500,00
1.000,00

0,00
337.500,00
0,00

0,00
337.500,00
0,00

100

100

336.500,00

0,00

0,00

238.500,00

238.500,00

238.500,00

100

100

4.500,00
84.000,00
150.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15.100,00
15.100,00

15.100,00
0,00

15.100,00
0,00

100

100

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100

100

15.000,00

15.000,00

100

100

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100

100

5.000,00

0,00

0,00

15.000,00151
5
15
11
15.000,0000

2018
PROJEKCIJA

4
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3
31

Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene

311
312
313
32
321
322
323

1.787.615,00
297.875,00

1.599.000,00
297.875,00

1.599.000,00
297.875,00

89
100

89
100

Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi

241.570,00
13.300,00
43.005,00
886.510,00

0,00
0,00
0,00
862.895,00

0,00
0,00
0,00
862.895,00

97

97

Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge

23.500,00
215.000,00
482.610,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

20.000,00

0,00

0,00

145.400,00
8.500,00
8.500,00
,00

0,00
8.500,00
0,00
0

0,00
8.500,00
0,00
0

100

100

0

0

,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

100

100

1.500,00

0,00

0,00

,00

0,00

0,00

130.500,00

130.500,00

130.500,00

100

100

130.500,00
497.730,00
292.730,00

0,00
297.730,00
0,00

0,00
297.730,00
0,00

59

59

200.000,00
5.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.076.500,00

2.076.500,00

2.076.500,00

100

100

230.000,00

230.000,00

230.000,00

100

100

30.000,00
200.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.593.000,00
1.314.500,00
78.500,00

1.593.000,00
0,00
0,00

1.593.000,00
0,00
0,00

100

100

20.000,00

0,00

0,00

329
34
343
35

Naknade troškova osobama
izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Subvencije

352

Subvencije trgovačkim
društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora

324

36
363

Pomoći dane u inozemstvo i
unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg
proračuna

37

Pomoći proračunskim
korisnicima drugih proračuna
Naknade građanima i
kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade

372
38

Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi

366

381
383
385
4

41
411
412

42
421
422
423
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Tekuće donacije
Naknade za štete uzrokovane
prirod.katastrof.
Izvanredni rashodi
Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu
neproizvedene dugotrajne
imovine
Materijalna imovina - prirodna
bogatstva
Nematerijalna imovina
Rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne
imovine
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Prijevozna sredstva u
cestovnom prometu
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426

45
451
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Nematerijalna proizvedena
imovina

Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8/5
Primitci od zaduživanja/financiranja

180.000,00

0,00

0,00

253.500,00

253.500,00

253.500,00

253.500,00

0

0

PRORAČUN
0,00

BROJ
KONTA
VRSTA PRIHODA / RASHODA
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
9
Vlastiti izvori
92
Rezultat poslovanja
922
Višak prihoda

Broj: 1

1
2015
PRORAČUN
223.615,00
223.615,00
223.615,00

PROJEKCIJA
0,00

100

100

PROJEKCIJA
0,00

2
2016

3
2017

0,00
0,00
0

0,00
0,00
0,00

II POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi i izdaci u Proračunu za 2016. godinu u iznosu od 3.899.115,00 kuna iskazani prema
programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima u
Posebnim dijelu Proračuna, kako slijedi:

Broj: 1
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Članak 4.

Proračun općine Sikirevci za 2016. godinu i
projekcije za 2017. i 2018. godinu stupaju na snagu
danom objavljivanja u "Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije ", a primjenjuju se od 1.
siječnja 2016. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
KLASA: 400-08/15-01/3
URBROJ: 2178/26-02-15-01
SIKIREVCI,17. prosinca 2015. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Predsjednik:
IVAN IVEŠIĆ,v,r,
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prava i obveze nositelja izvršavanja proračunskih
sredstava, ovlasti Načelnika te druga pitanja u
izvršavanju Proračuna.
Proračun se donosi i izvršava u skladu s
načelima jedinstva i točnosti Proračuna, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti,
specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i
transparentnosti.
Ako se tijekom godine usvoje zakoni,
odluke i drugi propisi na osnovi kojih nastaju nove
obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u
Proračunu za sljedeću proračunsku godinu u skladu
s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.
II. SRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog
dijela te planova razvojnih programa.

2.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o
proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i
članka 32. Statuta općine Sikirevci ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske Županije", broj 13/13. ),
Općinsko vijeće općine Sikirevci na 19-toj sjednici
održanoj dana 17. prosinca 2015. godine, donosi
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna općine Sikirevci
za 2016. godinu

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se struktura
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna
općine
Sikirevci za 2016. godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje
financijskom i nefinancijskom imovinom općine,

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa
prihoda i rashoda u kojemu se iskazuju svi prihodi
prema
izvorima iz kojih potječu, a rashodi po vrstama
rashoda.
Račun prihoda i rashoda sastoji se od:
prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine,
prihoda od
pristojbi i naknada te ostalih prihoda. Prihodima se
financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih
potreba na razini općine temeljem zakonskih i
drugih propisa.
Posebni dio Proračuna sadrži planirane
rashode i izdatke za financiranje tekućih i kapitalnih
javnih
potreba na općinskoj razini, koji su raspoređeni u
programe. Svaki program sastoji se od usko
povezanih
aktivnosti i projekata usmjerenih
ispunjenju zajedničkog cilja.
Planom razvojnih programa definiraju se
ciljevi i prioriteti razvoja općine Sikirevci povezani
s programskom i organizacijskom strukturom
proračuna.
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III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.

Proračun se izvršava u skladu s
raspoloživim sredstvima.

Broj: 1
Članak 7.

Postupak nabave investicijskih dobara i
usluga, te ustupanje radova provoditi će se u skladu
sa propisima o javnoj nabavi.
Članak 8.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u
Proračun u skladu sa Zakonom i drugim propisima
neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Prava i obveze iz rada i po osnovi rada
djelatnika regulirana su odlukom Općinskog vijeća,
zakonskim propisima i općim aktima.

Članak 4.
Članak 9.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne ostvaruju
planiranom dinamikom, prednost u izvršavanju
obveza imati će sredstva za redovnu djelatnost
Jedinstvenog upravnog odjela.

Rashodi i izdaci proračuna moraju biti
uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 5.

Ako tijekom proračunske godine dođe do
povećanja i smanjenja rashoda i izdataka odnosno
prihoda i primitaka, uravnoteženje Proračuna se
provodi izmjenama i dopunama proračuna, a
podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

U okviru razdjela Jedinstvenog upravnog
odjela preraspodjela utvrđenih rashoda dopuštena je
između pojedinih stavaka najviše do 5 % rashoda
utvrđenih na stavci koje se umanjuje uz odobrenje
načelnika.
Načelnik je obvezna uz polugodišnje i
godišnje izvješće izvijestiti Općinsko vijeće o
preraspodjeli
sredstava.
Članak 6.
Neraspoređeni dio Proračuna čine sredstva
proračunske zalihe, koja se koriste za hitne i
nepredvidive rashode.

Članak 10.
Zbog nedostatka sredstava u Proračunu
općine se može zadužiti za investiciju koja se
financira iz proračuna, koju potvrdi Općinsko
vijeće, uz prethodnu suglasnost Vlade.
Članak 11.
Ukupna godišnja obveza (godišnji anuitet)
može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda
prethodne godine umanjenih za primitke od potpora
(pomoći) dotacije i transfere iz državnog proračuna
i primitke iz jedinice područne (regionalne)
samouprave.

Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi
najviše 0,50 % proračunskih prihoda bez primitaka
i ne mogu se koristiti za kreditiranja.

Članak 12.
Proračun se izvršava do 31.prosinca 2016.

Visina proračunske zalihe u Proračunu za
2016. godinu planira se u iznosu od 5.000,00 kuna.
O korištenju sredstava proračunske zalihe
odlučuje načelnik općine Sikirevci i o tome
obavještava polugodišnje Općinsko vijeće.

godine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene
do 31. prosinca 2016.godine, podmiriti će se iz
Proračuna naredne fiskalne godine.

Broj: 1
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IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon
objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije" a primjenjuje se od 1. siječnja 2016.
godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
Klasa: 400-08/15-01/4
Ur.broj: 2178/26-02-01
Sikirevci, 17.prosinac 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
IVAN IVEŠIĆ,v.r.

Strana: 83

okviru svog samoupravnog djelokruga i u okviru
svojih mogućnosti među ostalim osigurava lokalne
potrebe stanovnika u oblasti socijalne skrbi.
Sredstva za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje
prava socijalne skrbi osigurava i Republika
Hrvatska koja svoju djelatnost u toj oblasti obavlja
putem Centra za socijalnu skrb i drugih ustanova.
Sukladno odredbama članka 7. Zakona o socijalnoj
skrbi, općine i gradovi obvezni su u svom proračunu
za potrebe socijalne skrbi osigurati sredstva u visini
najmanje 5% svojih prihoda.
Cilj Programa socijalnih potreba je
sagledavanje potreba, te vrsta i oblika pomoći
osobama u stanju socijalne potrebe na području
općine Sikirevci, kako bi se kroz Proračun osigurala
potrebita sredstva.
II KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA
NA OBLIKE POMOĆI
Članak 2.

3.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u
svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 22. stavak 1.
Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj
33/12) i članka 32. Statuta općine Sikirevci
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br.
03/2013.) Općinsko vijeće općine Sikirevci na
svojoj sjednici 19. održanoj 17.prosinca 2015.
godine donosi:
PROGRAM
socijalnih potreba općine Sikirevci za 2016.g.
I UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Svatko je dužan brinuti se za
zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba
osoba koje je dužan uzdržavati. Općina Sikirevci u

1.
Temeljem odredbe za ostvarivanje prava na
pojedine oblike pomoći utvrđene socijalnim
programom:
- državljanstvo RH sa stalnim prebivalištem na
području općine Sikirevci
2.
Socijalni kriterij:
- korisnici pomoći za uzdržavanje pri Centru za
socijalnu skrb
- drugi kriteriji utvrđeni pojedinim oblicima pomoći.
III KATEGORIJE GRAĐANA KOJE NISU
OBUHVAĆENE SOCIJALNIM ROGRAMOM
Članak 3.
1. Prognanici sa područja drugih gradova i općina i
izbjeglice koje privremeno borave na području
općine Sikirevci i nisu državljani RH pravo na
određene oblike socijalne skrbi ostvaruju temeljem
posebnih Zakona i propisa i na teret Proračuna RH.
2. Građani koji iste ili slične oblike socijalne skrbi
već ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi
(„Narodne novine“ broj 33/12) i drugih Zakona,
propisa ili programa.
IV OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI
Članak 4.
Po Programu socijalnih potreba za 2016.g, čija se
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vrijednost procjenjuje na 130.180,00 kuna, utvrđuju
se slijedeći oblici socijalne skrbi:
1. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć: Pravo
na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje obitelj
koju je zadesila teška nesreća (nevolja ili nepogoda),
a samim svojim djelovanjem dovela je tu obitelj u
tešku materijalnu situaciju. Jednokratna pomoć
može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog
trenutačnih okolnosti (npr. rođenje djeteta, bolesti ili
smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda ili
drugih djelovanja) prema ocjeni načelnika nisu u
mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti
osnovne životne potrebe. Jednokratna novčana
pomoć odobrava se u novcu ili u naravi (plaćanje
računa za režije, lijekove i sl.) i to najviše do: - samac
300,00 kn - obitelj sa dva člana 500,00 kn
.Predviđena ukupna sredstva: 14.500,00 kn
2. Naknada za novorođenčad: Općina Sikirevci će
isplaćivati roditeljima 1.000,00 kn u novcu za svako
novorođeno dijete. Da bi ostvarili pravo na ovaj vid
pomoći roditelji su dužni predočiti rodni list
novorođenog djeteta i potvrdu o prebivalištu.
Predviđena sredstva: 30.000,00 kn.
3. Sufinanciranje nabave školskih knjiga –
sufinanciranje roditeljima u nabavi novih školskih
knjiga od 1.do 8. razreda osnovnog školovanje Popis
školske djece koji koristi ovaj vid pomoći utvrđuje
načelnik općine Sikirevci u suradnji s Osnovnom
školom na području općine Sikirevci jedan put
godišnje. Predviđena sredstva: 35.000,00 kn.
4. Sufinanciranje ogrijeva za domaćinstva
Općina Sikirevci- isplaćivat će naknadu za
podmirenje troškova stanovanja – ogrijeva u
jednokratnom iznosu utvrđenom Odlukom
Brodsko-posavske županije i koji za 2015. godinu
iznosi 950,00 kn. Predviđa se da će u 2016. godini bit
20 korisnika iz županijskog proračuna i utvrđuje se
jednokratna pomoć obiteljima koji nisu korisnici
Centra za socijalnu skrb iz općinskog proračuna po
korisniku 500,00kn . Predviđa se da će u 2016. god.
Bit 12 korisnika Predviđena sveukupna sredstva:
25.000,00 kn.
5. Sufinanciranje Akcije dobrovoljnog davanja
krvi- Na području općine u toku jedne godine održi
se 3 akcije dobrovoljnog davanja krvi. Predviđena
sredstva u 2016. godini: 3.000,00 kn.
6. Sufinanciranje rada udruga invalida i
humanitarnih udruga- Transferima udrugama
invalida i humanitarnim udrugama sufinancirat će se

Broj: 1

njihova aktivnost u zadovoljavanju specifičnih
potreba invalidnih osoba i pomoći osobama
ugroženog socijalnog statusa. Transferi će biti
upućeni udrugama i prema Gradskom društvu
Crvenog križa Slavonski Brod, Udruge slijepih
Slavonski Brod, Sindikalna udruga umirovljenika
podružnica Sikirevci, Udruge osoba s invaliditetom
a prema njihovom traženju i prema mogućnostima
proračuna. Predviđena sveukupna sredstva:
22.680,00kn.
V ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 5.
Pojedinačna prava iz ovog Programa odobravat će
se osobama koje imaju prebivalište na području
općine Sikirevci ili na drugim područjima
Republike Hrvatske u slučajevima kada se ukaže
potreba (bolest, elementarna nepogoda i sl.).
Program se provodi putem Proračuna i aktivnosti
Općinskog Vijeća i općinskog načelnika na
rješavanju pojedinačnih predmeta i praćenju stanja
njihove provedbe.
Prava utvrđena na temelju ovo Programa ostvarivat
će se u okviru mogućnosti Proračuna za 2016.g. i
njime utvrđenih namjena i veličina.
Članak 6.
Ovaj Program socijalnih potreba općine Sikirevci
stupa na snagu danom objave u "Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije" a primjenjuje
se od 01.01.2016.g. i sastavni je dio Proračuna
općine Sikirevci za 2016. godinu.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
KLASA: 400-08/15-01/3
URBROJ: 2178/26-02-15-02
Sikirevci, 17.prosinca 2015.
PREDSJEDNIK:
IVAN IVEŠIĆ,v.r.

Broj: 1
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4.
Na temelju članka 76. Zakona o športu (NN 71/06) i članka 32. Statuta općine Sikirevci, Općinsko
vijeće općine Sikirevci na sjednici 19. održanoj 17. prosinca 2015. godine donosi:
PROGRAM
javnih potreba u športu općine Sikirevci za 2016.g.
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u športu u općini Sikirevci za 2016. godinu i sredstva za
financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu općine Sikirevci za 2016. godinu, u sveukupnom iznosu
od 171.000,00 Kn.
Javne potrebe u području športa za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna općine Sikirevci su: djelovanje športske udruge – N.K. Sikirevci iz Sikirevaca i N.K. Sloga iz Jaruge i to: treniranje, organizacija i
provođenje natjecanja - športsko-rekreativne aktivnosti građana ribička i lovačka društva - ostale športske akcije i
manifestacije(nabava pehara), te dodatna ulaganja u športske tribine i kupovinu dio nogometnog terena u
Sikirevcima.
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u športu općine Sikirevci za 2016.g. osiguravaju se u
Proračunu općine Sikirevci za 2016.g. sa stavke „prihod od poreza na dohodak, ukupnom iznosu od 171.000,00
kn, a raspoređuju se za:
Rbr.
1.

Naziv rashoda-tekuće donacije u novcu

Planirano kn

DONACIJA NK "SIKIREVCI" SIKIREVCI

65.000

DONACIJA NK "SLOGA" JARUGE

40.000

DONACIJA LD "GRANIČAR" SIKIREVCI

25.000

DONACIJA KONJOGOJSKA UDRUGA SIKIREVCI

5.000

DONACIJA RD "SMUĐ" SIKIREVCI

4.000

DONACIJA RD "GRGEČ" JARUGE

4.000

OSTALE NAKNADE U NOVCU ZA ŠPORT

1.000

RASHODI ZA ŠPORTSKA NATJECANJA
PEHARA

-NABAVA

KUPOVINA ZEMLJIŠTA NOG.IGRALIŠTA SIKIREVCI
DIO
DODATNA ULAGANJA U ŠPORTSKE OBJEKTEI
NOG.TRIBINE

-

1.000
30.000
6.000

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 86

Broj: 1

Članak 3.
Za provođenje ovog Programa zadužuje se općinski načelnik općine Sikirevci.
Članak 4.
Ovaj Program javnih potreba u športu stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije", a primjenjuje se od 01.01.2016. , te sastavni je dio Proračuna općine Sikirevci za 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
KLASA: 400-08/15-01/3
URBROJ: 2178/26-02-15-03
Sikirevci, 19.prosinca 2015.
PREDSJEDNIK:
IVAN IVEŠIĆ,v.r.

5.
Temeljem članka 3. i 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93.) i članka 32.
Statuta općine Sikirevci, Općinsko vijeće općine Sikirevci na svojoj 19. sjednici održanoj dana 17.prosinca 2015.
g. donosi:
PROGRAM
javnih potreba u kulturi općine Sikirevci za 2016.god.
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se oblici, način poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti, opseg,
kvaliteta i način zadovoljavanja javnih potreba u kulturi za Općinu Sikirevci, te obim i dinamika sufinanciranja tih
potreba u 2016.g.
Javne potrebe iz stavka 1. ovog članka poticat će se, promicati i zadovoljavati podržavanjem
pojedinačnih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života
i vjerski sadržaji.
Članak 2.
U smislu članka 1. ovog Programa, u Proračunu općine Sikirevci za 2016.g. osigurava se dio sredstava za
ostvarenje djelatnosti i programa pojedinih udruga, te za pojedine akcije i manifestacije u kulturi pojedinih udruga
i za potrebe vjerskih zajednica i to u ukupnom iznosu od 25.500,00 kuna. Vrijedan dio kulture općine Sikirevci je
djelovanje pojedinaca i udruga na različitim područjima kulturno-umjetničkog stvaralaštva i vjerske zajednice, a
to su: KUD Sloga Sikirevci, KUD Savica Jaruge ; Udruga Sikirevački motivi, Sikirevci- Kulturno umjetnička
društva i Udruge po pojedinačnim zahtjevima.

Broj: 1
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Članak 3.
Ukupna sredstva navedena u čl. 2. ovog Programa planirana u Proračunu općine Sikirevci za ostvarenje
programa javnih potreba u kulturi raspoređuju se:
Djelatnost pojedinaca i udruga kulture 16.000,00 kn
Djelatnost – organizacija kulturnih manifestacija 8.500,00kn
Djelatnost vjerskih zajednica: donacije za uređenje vjerskih objekata i okoliša, te rad FRAME i nabava prigodnih
darova povodom vjerskih blagdana 13.000,00 kn .
Članak 4.
Sredstva namijenjena udrugama kulture te za organizaciju kulturnih manifestacija osigurana su na stavci
„prihod od poreza na dohodak“, a dostavljat će se prema zahtjevima sa definiranim i specificiranim troškovima i
prema prilivu sredstava u Proračun.
Članak 5.
Udruge su obavezne dostaviti godišnje izvješće o utrošenim sredstvima dotiranih iz Proračuna općine
Sikirevci do 15. 03. za prethodnu godinu.
Članak 6.
Ovaj Program javnih potreba u kulturi općine Sikirevci stupa na snagu danom objave u Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije, a primjenjuje se od 01.01.2016.g.i sastavni je dio Proračuna općine
Sikirevci za 2016.god.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
KLASA: 400-08/15-01/3
URBROJ: 2178/26-02-15-04
Sikirevci, 17. prosinca 2015.
PREDSJEDNIK:
IVAN IVEŠIĆ,v.r.
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6.
Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95,
109/95 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 32. Statuta općine
Sikirevci(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 03/2013), Općinsko vijeće općine Sikirevci, na
19. sjednici održanoj 17.prosinca 2015. godine, donosi:
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu
Članak 1.
Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u
daljnjem tekstu: Program) na području općine Sikirevci za 2016. godinu .
Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom
izvora financiranja djelatnosti.
Članak 2.
Opis poslova (projekti, izgradnja i ostali poslovi vezani za izgradnju) sa procjenom troškova :

Red.
broj

OPIS

Planirana Izvori financiranja
sredstva
kunama

1.

POSTAVLJANJE GRIJANJA -DRUŠTVENI DOM
JARUGE

100.000 KAPITALNE POMOĆI (FZOEU)

2.

IZGRADNJA OKOLIŠA DRUŠTVENI DOM
JARUGE

100.000 KAPITALNE
POMOĆI(Ministarstvo
gospodarstva + općinski proračun)

3.

DOPUNA IZGRADNJE ULIČNE VODOVODNE
MREŽE

20.000 KAPITALNI PROJEKT(naknada
za legalizaciju)

4.

ENEGRETSKA OBNOVA AMBULANTA
SIKIREVCI

80.000 KAPITALNE POMOĆI (FZOEU)

5.

ENEGRETSKA OBNOVA AMBULANTA
JARUGE

80.000 KAPITALNE POMOĆI (FZOEU +
općinski proračun)

6.

REKONSTRUKCIJA STANA LIJEČNIKA U
IGRAONICU

47.500 KAPITALNE POMOĆI
(Županijski proračun i općinski)

7.

REKONSTRUKCIJA STARE OPĆINSKE
ZGRADE

120.000 KAPITALNE POMOĆI
( Ministarstvo kulture +općinski
proračun)

Broj: 1
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8.

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
IZGRADNJU NEIZGRAĐENIH
NERAZVRSTANIH CESTA

100.000 KAPITALNE POMOĆI
(Županijski i općinski proračun)

9.

IZGRADNJA ULICE SIKIREVAČKI
BRANITELJA SIKIREVCI

100.000 KAPITALNE POMOĆI
(Županijski i općinski proračun)

10.

IZGRADNJA ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE

382.000 KAPITALNE POMOĆI
(Županijski i općinski proračun)

11.

IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA
SIKIREVCI

300.000 KAPITALNE POMOĆI
(Županijski i općinski proračun)

12.

SUFINANCIRANJE IZGRADNJE JAVNE
ODVODNJE

300.000 KAPITALNI PROJEKT (naknada
za legalizaciju,,komunalni
doprinos)

13.

IZRADA PROJKE.DOKU. ZA IZGRADNJU
PJEŠČ.STAZE U UL.lJ.GAJA PARNA STRANA I
UL.STEPINČEVA NEPARNA STRANA

20.000 KAPITALNI PROJEKT (naknada
za legalizaciju,,komunalni
doprinos)

Članak 3.
Za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koriste se slijedeći izvori
financiranja:
1. kapitalne pomoći iz županijskog proračuna…………………………………………. 449.500,00 kn
2. pomoći područjima državne skrbi iz državnog proračuna ………………………… ..800.000,00 kn
3. kapitalne pomoći iz FZOEU.............................................................. ..........................350.000,00 kn
4. komunalni doprinos……………………………………………….. .............................70.000,00 kn
5. naknada za legalizaciju……………………………………………. ...............................80.000,00 kn
Članak 4.
Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Sikirevci stupa na snagu
danom objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“, a primjenjuje se od 1.1.2016.g.i sastavni je
dio Proračuna općine Sikirevci za 2016.god.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
KLASA: 400-08/15-01/3
URBROJ: 2178/26-02-15-05
Sikirevci, 17.prosinca 2015.
PREDSJEDNIK:
IVAN IVEŠIĆ,v.r.
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7.
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95,
109/95 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), članka 32. Statuta općine Sikirevci
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 03/2013.) i članka 2. Odluke o komunalnoj naknadi
(“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 16 /04.), Općinsko vijeće općine Sikirevci, na svojoj
19.sjednici održanoj 17.prosinca 2015. godine, donosi:
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih
troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvori financiranja.
II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA
Članak 2.
Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:
1. održavanje javnih površina, ………………………. 221.210,00 kn
2. održavanje nerazvrstanih cesta ……………… 105.000,00 kn
3. održavanje groblja …………………............... 69.500,00 kn
4. javna rasvjeta …………………....................... 114.500,00 kn
ukupno :…… ……………....................... 510.210,00 kn
Članak 3.
1. Održavanje javnih površina
–Podrazumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza i zona, parkova, dječjih i ostalih igrališta,
raskrižja s raspelom, autobusnih stajališta, otvorenih kanala, prilaza i prostora oko mjesnih domova, spomen
obilježja poginulim braniteljima domovinskog rata u Sikirevcima i Jarugama.
Članak 4.
Održavanje javnih površina:
- na temelju ugovora o djelu (rad komunalnih djelatnika) planiran u iznosu od 110.000,00 kn obuhvaća poslove u
oba naselja općine Sikirevci i to: održavanje javnih površina-košenje trimerima, malčiranje, čišćenje i ravnanje,
odvoz šute i otpadnog materijala, iskop mostova i polaganje cijevi, iskop prilaza – parkirališta, betoniranje,
ugradnja arm.mreže, razni popravci, održavanje dječjih igrališta i parkova i sl.
- nabava pomoćnog materijala za rad -javno održavanje površina ...................500,00 kn
- nabava goriva za kosilice , trimere i traktor ……….. ………………….............. 20.000,00 kn
- usluge tek.i invest.odrţ. kosilica, traktora…………………............................ 25.000,00 kn
-materijal i dijelovi za tekuće održavanje dječjih igrališta, prijelaznih mostova i zelenih otoka
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.....................................................................................................................15.000,00 kn
- izdaci za registraciju traktora ..…………………………… . ….................. 410,00 kn
- premije osiguranja – traktora ..…………………………….………….….. 300,00 kn
-nabava strojeva, uređaja i opreme za održavanje javnih površina …… ........12.500,00 kn
-nabava ploča -naziv ulica i kućnih brojeva....................................................17.500,00 kn
-nabava opreme za dječja igrališta i parkove..................................................10.000,00 kn
-uređenje krajobraznog centra naselja Sikirevci.............................................10.000,00 kn
Ukupno planirani…………….....……221.210,00 kn
Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi:
1. održavanje javnih zelenih površina: redovno proljetno uređivanje i orezivanje niskog raslinja, permanentno
košenje trava kada ista naraste do 10 cm, skupljanje i odvoz na deponij, uređenje niskog raslinja i šišanje živica
tijekom godine prema ukazanoj potrebi, sadnja cvijeća i drugih biljaka, te održavanje i nabava inventara na javnim
zelenim površinama;
2. održavanje pješačkih staza i putove tijekom godine prema ukazanoj potrebi, popravci staza, nasipavanje pijeska
i sl.;
3. održavanje parkova: orezivanje stabala visokog i niskog raslinja, krčenje žbunja, skupljanje i slaganje grana te
prema potrebi odvoz istih, košenje trave, skupljanje otpada i odvoz, uređenje šetnica, održavanje inventara – sve
kontinuirano od proljeća do jeseni u skladu s planiranim financijskim sredstvima;
4. održavanje dječjih, nogometnih i ostalih igrališta i okoliša nogometnih igrališta: redovno održavanje dječjih
igrališta, popravak inventara, permanentno košenje trave terena nogometnih igrališta te 4-5 puta godišnje terena javne površine okolo igrališta, utovar otpada i odvoz na deponij, održavanje i popravak ograda, popravak terena
nogometnog igrališta u Sikirevcima i sl.;
5. održavanje javnih prometnih površina: održavanje prometnih znakova, sitniji popravci rubnjaka te orezivanje i
odvoz grana visokog i niskog raslinja koje smetaju za normalno odvijanje prometa;
6. održavanje spomen obilježja: pet puta godišnje čišćenje spomen obilježja i okoliša, orezivanje živica,
skupljanje otpada, utovar i odvoz na deponij;
7. održavanje nasada visokog raslinja: proljetno orezivanje stabala (naročito drvoreda prilaz groblju i naseljima)
te samostojeća stabla prema potrebi, rušenje dotrajalih stabala i sadnja novih, godišnje orezivanje grana stabala
koje imaju suhe grane i predstavljaju opasnost za prolaznike, kao i stabla koja smetaju stambenim i ostalim
objektima, čišćenje, utovar grana i odvoz na deponij;
8. održavanje otvorenih odvodnih kanala: strojno i ručno čišćenje kanala, vađenje i odvoz mulja, orezivanje i
uklanjanje nepotrebnog raslinja i sl., sve prema ukazanoj potrebi;
9. održavanje ostalih javnih površina: vrši se na području cijele općine prema ukazanoj potrebi, planirani utrošak
125 radnih sati;
2. Održavanje nerazvrstanih cesta Članak 5.
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje svih cesta iz Registra nerazvrstanih cesta
općine Sikirevci, nogostupa u naselju Sikirevci i parkirališta u vlasništvu općine Skirevci ( kod mrtvačnice,
igrališta i mjesnih domova). Prema registru nerazvrstanih cesta Općina Sikirevci upravlja s 87.150 m km
nerazvrstanih cesta, od čega su: km (ili 72%) s asfalt-betonskim kolnikom i 6.950 m km (ili 28%) s neasfaltiranim
kolnikom.
Članak 6.
Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:
1. redovno održavanje (nasipavanje tucanikom).......................................60.000,00 kn
2. redovna održavanje ( kopanje, zemljani radovi, odvoz zemlje, zimska služba – čišćenje snijega) .…..
…………………….. ..............................................................................20.000,00 kn
3.Materijal za održavanje poljskih putova i nerazvrstanih cesta :…………… ..15.000,00 kn
4.nabava sadnica ukrasno drveće, cvijeća te nabava zaštitnih sredstava za bilje i razni otrovi za suzbijanje korova
…………………...............................................................10.000,00 kn
Ukupno planirano: ……………………………………………………………105.000,00 kn
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3. Održavanje groblja –
Članak 7.
Održavanje groblja podrazumijeva redovno održavanje groblja u naseljima općine Sikirevci: mjesno
groblje u Sikirevcima i Jarugama – Ukupno planirano….........……69.500,00kn
1. usluge košenja mjesnih groblja …………………………............. 20.000,00 kn
2. Uređenje ograde, kapelice i ulaza na groblje……………….…… 47.500,00 kn
3. utrošak elek.energije……………………………………..………..2.000,00 kn
4. Javna rasvjeta –
Članak 8.
Javna rasvjeta ukupno planirano …………………………… 114.500,00kn, a obuhvaća:
1. utrošena električna energija javne rasvjete ……………………59.000,00 kn
2. održavanje javne rasvjete(materijal i usluge) …………………33.000,00 kn
3. Izrada eneg.certifikata za javnu rasvjetu…………................... 22.500,00 kn
Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi: - utrošene električna
energija , izmjena neispravnih žarulja i ostalih dijelova JR vrši se godišnje.
III. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA
Članak 9.
Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini osiguravaju se iz
sljedećih izvora:
1. komunalna naknada ………………...….. 100.000,00 kn
2..grobna naknada …………………..………80.000,00 kn
3. poljoprivredno zemljište…………….…… 80.000,00 kn
4. pomoći za podrč.drţ.skrbi……….......…....250.210,00 kn
Ukupno: 510.210,00 kn
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se, u sklopu svojih nadležnosti, Općinskog načelnika . Provedba
će se vršiti na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračunskih sredstava iz članka
10. ovog Programa.
Članak 11.
Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture općine Sikirevci stupa na snagu danom objave u
"Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije", a primjenjuje se od 1.1.2016.g. i sastavni je dio Proračuna
općine Sikirevci za 2016.god.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
KLASA: 400-08/15-01/3
URBROJ: 2178/26-02-15-06
Sikirevci, 17. prosinca 2015.
PREDSJEDNIK:
IVAN IVEŠIĆ,v.r.
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8.
Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
("Narodne novine" broj 24/11, 61/11 i 27/13) i članaka 32. Statuta općine Sikirevci(Službeni vjesnik Brodskoposavske županije broj 03/13.), Općinsko vijeće općine Sikirevci, na svojoj 19. sjednici održanoj 17.prosinca
2015. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova
zastupljenih u Općinskom vijeću općine Sikirevci za 2016. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje raspored sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i
nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću općine Sikirevci (dalje u tekstu Općinsko vijeće) iz
Proračuna općine Sikirevci za 2016. godinu.
Članak 2.
Utvrđuje se da su u Proračunu općine Sikirevci za 2016. godinu osigurana sredstva za financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 22.000,00 kn.
Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna općine Sikirevci za 2016. godinu imaju političke
stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću i nezavisni kandidati izabrani s nezavisne liste.
Članak 4.
Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika raspoređuju se na način da se utvrdi
jednak iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću te da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva
razmjerno broju njezinih članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Članak 5.
Izabrani nezavisni vijećnik podzastupljenog spola i politička stranka za svakog vijećnika
podzastupljenog spola izabranog s njene liste, imaju pravo na naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po
svakom članu Općinskog vijeća određenog temeljem članka 6. ove Odluke.
Članak 6.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna godišnje.
Članak 7.
Sredstva iz članka 2. i članka 6. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama Općinskog vijeća kako
slijedi:
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Redni
broj

Naziv političke
stranke/nositelja
nezavisne liste

1.

Hrvatska demokratska
zajednica HDZ
Hrvatska seljačka stranka HSS
Hrvatski demokratski savez
Slavonije i Baranje HDSSB
Socijaldemokratska partija
Hrvatske SDP
Stranka umirovljenika SU
UKUPNO:

2.
3.
4.
5.

Broj
članova

Broj: 1

Od toga
žena

Raspoređena
sredstava

5

0

10.000,00

2
2

0
0

4.000,00
4.000,00

1

0

2.000,00

1
11

0
0

2.000,00
22.000,00

Članak 8.
Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro račun
političke stranke.
Sredstva iz članka 7. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel općine Sikirevci
tromjesečno u jednakim iznosima.»
Članak 9.
Financijska sredstva iz članka 7. ove Odluke političke stranke, može koristiti isključivo za ostvarenje
ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke, odnosno programom i godišnjim financijskim planom.
Zabranjeno je trošenje sredstava iz članka 7. ove Odluke za osobne potrebe.
Članak 10.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ i na web stranicama
općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr , a stupa na snagu danom objavljivanja sa primjenom od 1. siječnja
2016. god.
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/15-01/21
Ur. broj: 2178/26-02-15-1
Sikirevci, 17.prosinac 2015. godine
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Ivešić,v.r.
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9.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj
82/15) i članka 21. Statuta općine Sikirevci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije »
br.), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 19.
sjednici općinskog vijeća, održanoj 17.prosinca
2015.god., donijelo je
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
općine Sikirevci za razdoblje 2016. – 2019.g.

UVOD
Civilne zaštite je sustav organiziranja sudionika,
operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama
i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti
(preventivne, planske, organizacijske, operativne,
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i
obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova
sustava civilne zaštite i način povezivanja
institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika
koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu
cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i
spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od
posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica
terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem
preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava
civilne zaštite.
Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo
humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela
operativnog djelovanja sustava civilne zaštite:
načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo
kontinuiteta djelovanja.

Strana: 95

Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave dužne su organizirati poslove iz svog
samoupravnog djelokruga koji se odnose na
planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i
financiranje sustava civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave dužne su jačati i nadopunjavati
spremnost postojećih operativnih snaga sustava
civilne zaštite na njihovom području sukladno
procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja
civilne zaštite, a ako postojećim operativnim
snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne
postrojbe civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod
velikih nesreća i katastrofa organiziraju
sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i
aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno
odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave organizira volontere u provođenju
određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i
posebnih propisa.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode
sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a)
stožeri civilne zaštite
b)
operativne snage vatrogastva
c)
operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d)
operativne snage Hrvatske gorske službe
spašavanja
e)
udruge
f)
postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g)
koordinatori na lokaciji
h)
pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela
jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
–
u postupku donošenja proračuna razmatra i
usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja
sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i
razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake
četiri godine
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–
donosi procjenu rizika od velikih nesreća
–
donosi odluku o određivanju pravnih osoba
od interesa za sustav civilne zaštite
–
donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne
zaštite
–
osigurava financijska sredstva za
izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne
zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu
solidarnosti.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave
izvršava sljedeće zadaće:
–
donosi plan djelovanja civilne zaštite
–
donosi plan vježbi civilne zaštite
–
priprema i dostavlja predstavničkom tijelu
prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od
interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o
osnivanju postrojbi civilne zaštite
–
kod donošenja godišnjeg plana nabave u
plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga
civilne zaštite
–
donosi odluke iz svog samoupravnog
djelokruga radi osiguravanja materijalnih,
financijskih i drugih uvjeta za financiranje i
opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
–
odgovorno je za osnivanje, razvoj i
financiranje, opremanje, osposobljavanje i
uvježbavanje operativnih snaga sukladno usvojenim
smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
–
izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu
prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i
redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja
civilne zaštite
–
osigurava uvjete za premještanje,
sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje
zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u
zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša
–
osigurava uvjete za raspoređivanje
pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika
civilne zaštite te vođenje evidencije raspoređenih
pripadnika
–
osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje
baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i
resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite
–
uspostavlja vođenje evidencije stradalih
osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave koordinira djelovanje
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operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih
za područje te jedinice u velikim nesrećama i
katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera
civilne zaštite.
Općinski načelnik, načelnik općine i načelnik
općine dužni su se osposobiti za obavljanje poslova
civilne zaštite u roku od šest mjeseci od stupanja na
dužnost, prema programu osposobljavanja koji
provodi Državna uprava.

1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA
CIVILNE ZAŠTITE
Cilj je definiranje snaga i materijalno tehničkih
sredstava kojima načelnik općine raspolaže u
slučaju pojave ugroze i uspostava sustava jasnih
ovlasti i nadležnosti, odnosno, jedinstvene
koordinacije djelovanja sustava.
Operativne snage sustava civilne zaštite na
području općine su:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

stožer civilne zaštite
operativne snage vatrogastva
operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
operativne snage Hrvatske gorske službe
spašavanja
udruge
postrojbe civilne zaštite
- Tim civilne zaštite opće namjene
povjerenici civilne zaštite
koordinatori na lokaciji
pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
a) stožer civilne zaštite

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i
koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose
na prikupljanje i obradu informacija ranog
upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće
i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne
zaštite na svom području, upravlja reagiranjem
sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja
javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku
provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite.
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Izvršno tijelo jedinica područne (regionalne)
samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i
imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove
stožera od predstavnika operativnih snaga sustava
civilne zaštite, upravnih tijela jedinice i područne
(regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba od
osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice
područne (regionalne) samouprave.
Radom stožera civilne zaštite jedinice područne
(regionalne) samouprave rukovodi načelnik stožera,
a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje
preuzima izvršno tijelo jedinice područne
(regionalne) samouprave.
Stožeri civilne zaštite mogu od znanstvenih i drugih
institucija, zavoda, javnih poduzeća i ustanova
tražiti pružanje stručne pomoći i savjeta, radi
poduzimanja učinkovitih operativnih mjera za
zaštitu pripadnika operativnih snaga sustava civilne
zaštite, građana, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša.
b) Operativne snage vatrogastva
Operativne snage vatrogastva su vatrogasne
postrojbe i druge operativne snage vatrogastva
određene posebnim propisima kojima se uređuje
područje vatrogastva.
Operativne snage vatrogastva temeljna su
operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama te su dužne djelovati u
sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama
posebnih propisa kojima se uređuje područje
vatrogastva, ovoga Zakona, planovima djelovanja
civilne zaštite jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i Državnim planom
djelovanja civilne zaštite.
c) Operativne snage Hrvatskog Crvenog
križa
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su
temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u
velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju
obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim
propisima kojima se uređuje područje djelovanja
Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na
temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje
djelovanja Hrvatskog Crvenog križa, odredbama
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ovog Zakona i Državnom planu djelovanja civilne
zaštite.
d) Operativne snage Hrvatske gorske
službe spašavanja
Operativne snage Hrvatske gorske službe
spašavanja su temeljna operativna snaga sustava
civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i
izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno
posebnim propisima kojima se uređuje područje
djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja,
ovoga Zakona, planovima civilne zaštite jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave i
Državnom planu djelovanja civilne zaštite.
e) Udruge
Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za
sustav civilne zaštite (npr. kinološke djelatnosti,
podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske,
zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), pričuvni
su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji
je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i
aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim
sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih
operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih
postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje
mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno
odredbama ovog Zakona i planovima jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti
u sustavu civilne zaštite određuju se i navode u
planovima djelovanja civilne zaštite na svim
razinama ustrojavanja sustava.
Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova
za sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite na teret proračuna jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave ili
državnog proračuna Republike Hrvatske, ovisno na
čiji su zahtjev sudjelovali u aktivnostima civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
izvršna tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave međusobne odnose s
udrugama reguliraju sporazumima kojima se
utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite,
uvjeti pod kojim se udruge uključuju u aktivnosti
sustava civilne zaštite te financijska sredstva
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(donacije) namijenjena jačanju sposobnosti udruga
za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu
civilne zaštite udruge samostalno provode
osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u
osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim
snagama sustava civilne zaštite na svim razinama.
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f) Postrojba civilne zaštite
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu
civilne zaštite, sukladno procjeni rizika, osnovana
postrojba civilne zaštite opće namjene i slijedećem
sastavu:
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g) povjerenici civilne zaštite
Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
imenuje izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave
za pojedinačnu stambenu građevinu, više stambenih
građevina, ulice i dijelove ulica, mjesne odbore i
manja naselja.
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu
civilne zaštite, sukladno procjeni rizika, određeni su
povjerenici i njihovi zamjenici za 2 mjesna
odbora.(4 povjerenika)
Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i
uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera
osobne i uzajamne zaštite
– daju obavijesti građanima o pravodobnom
poduzimanju mjera civilne zaštite te javne
mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne
zaštite
– sudjeluju u organiziranju i provođenju
evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera
civilne zaštite
– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika
ranjivih skupina
– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima
za uzbunjivanje u stambenim zopćinema na
području svoje nadležnosti i o propustima
obavješćuju inspekciju civilne zaštite.
h) Koordinator na lokaciji
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju
i njezine posljedice na terenu te u suradnji s
nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje
djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima
izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera
civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava
civilne zaštite.
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planovima izraditi plan o načinu organiziranja
provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
sukladno odredbama ovog Zakona, posebnih
propisa i njihovih općih akata.
Pravna osoba koja u području svoje nadležnosti
utvrdi prijetnju za nastanak izvanrednog događaja,
velike nesreće i/ili katastrofe dužna je o tome bez
odgode obavijestiti nadležni centar 112.
Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu
načelnika stožera civilne zaštite jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave i načelnika
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te
sudjelovati s ljudskim snagama i materijalnim
resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu
civilne zaštite.
Stvarno nastali troškovi djelovanja pravnih osoba u
situacijama iz stavka 6. ovog članka podmiruju se iz
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave i državnog proračuna Republike
Hrvatske.
Pravne osobe dužne su na poziv nadležnog tijela
omogućiti svojim zaposlenicima koji su raspoređeni
u operativne snage sustava civilne zaštite
sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu
civilne zaštite.

2. PROVOĐENJE POJEDINIH MJERA
CIVILNE ZAŠTITE
Sklanjanje
Na području općine Sikirevci nalazi se 4
smještajna objekta sa sveukupnim kapacitetom
smještaja za 950 (devetstopedeset) osoba.
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi,
materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju
moguću mjeru, potrebno je u promatranom periodu :

i) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih
nesreća i katastrofa pravne osobe koje su odlukama
izvršnih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave određene od interesa za
sustav civilne zaštite, dužne su u operativnim

uspostaviti optimalan odgovor na
ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja,
uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora
te je neophodno i mjere civilne zaštite postaviti
integralno, u svim vrstama učešća u prostornom
planiranju,
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naložiti da osiguraju građenja skloništa
sukladno Planom urbanističkih mjera zaštite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti i propišu
kriterije za gradnju skloništa na svom području,
naložiti pravnim osobama koje imaju u
vlasništvu skloništa permanentno izdvajanje
sredstava za tekuće održavanje skloništa, tehničku
kontrolu i investicijsko održavanje skloništa.
Uzbunjivanje
Uzbunjivanje stanovništva i informiranje o
vrsti i razmjerima ugroze u nadležnosti je Državne
uprave za zaštitu i spašavanje Područnog ureda u
Slavonskom Brodu, koji postupa sukladno
Pravilniku o uzbunjivanju stanovništva. Iako
gradovi nemaju obveze u razvijanju ovog sustava,
potrebno je osigurati informiranost o stanju sustava
za uzbunjivanje na području općine.
Slijedom rečenog , DUZS Područni ured
Slavonski Brod bi trebao kontinuirano izvještavati o
stanju sustava uzbunjivanja i obavješćivanja na
način da njihovo izvješće postane sastavni dio
Izvješća o stanju civilne zaštite na području općine.
Informiranost podrazumijeva analizu
sustava na način da se:
utvrdi stupanj tehničke opremljenosti
sustava na cijelom području općine,
kritična mjesta gdje sustav uzbunjivanja
nije u funkciji ili je u stanju koji ne omogućava
pravovremeno upozoravanje stanovništva,
obavijesti o planiranim ulaganja u sustav u
narednom periodu.
Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći
broj ljudi, (škole, vrtići, sportske dvorane, stadioni i
sl.) dužni su:
uspostaviti i održavati odgovarajući sustav
uzbunjivanja građana,
povezati sustav sa županijskim centrom
112.

3. ZAŠTITA OKOLIŠA
Zakon o zaštiti okoliša („NN“ 80/13, 153/13 i
78/15), Nacionalna strategija zaštite okoliša i
Strateški plan zaštite okoliša dale su odrednice i
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usmjerenja za dugoročno upravljanje okolišem u
skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim i
kulturnim razvojem, kao i osnove za usklađivanje
gospodarskih, tehničkih, znanstvenih, obrazovnih,
organizacijskih i drugih mjera s ciljem zaštite
okoliša.
Sukladno Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje
uključuju opasne tvari („Narodne novine“ 44/14),
utvrđena je obveza izvještavanja gospodarskih
subjekata o činjenici proizvodnje, skladištenja,
prerade, rukovanja, prijevoza i skupljanja opasnih
tvari. Agencija za zaštitu okoliša Republike
Hrvatske formirati će registar rizičnih i potencijalno
rizičnih postrojenja iz kojega će bit vidljivi
gospodarski subjekti na prostoru općine koji
proizvode, skladište, prerađuju, rukuju, prijevoze
ili skupljanja opasnih tvari.

4. PLANSKI DOKUMENTI
Zakon o sustavu civilne zaštite ( „NN“ br.
82/15) i Pravilnika o metodologiji za izradu
procjena ugroženosti i planova civilne zaštite („NN“
30/14 i 67/14) utvrdio je jedinicama lokalne i
područne samouprave izradu planskih dokumenata,
sa ciljem usklađenog djelovanja raspoloživih
resursa u odgovoru na velike nesreće i katastrofe.
Uvažavajući zakonom utvrđene obveze kao
i potrebu da se prije svega vlastitim snagama i
sredstvima zaštiti stanovništvo i sva materijalna
dobra na prostoru općine potrebno je:
Izraditi procjenu rizika od velikih nesreća
Izraditi Plan djelovanja civilne zaštite
5 . E D U K A C I J A S TA N O V N I Š T VA N A
PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE
Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko
koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim
situacijama različito reagiraju, pojedini su skloni
panici, neki traže pomoć, većina ne zna kako
pravilno reagirati, što ponekad može imati kobne
posljedice.
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i
smanjenja štete potrebno je konstantno educirati
stanovništvo na slijedeći način:
provođenje informiranja građana putem
sredstava javnog informiranja ,
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provođenje informiranja građana kroz rad
mjesnih odbora i drugih institucija,
prema postojećem kalendar obilježavanje
svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje ,
prezentacije rada redovnih snaga civilne
zaštite,
uvrštavanjem na web stranicu općine
informacije o sustavu civilne zaštite, korisnih za
informiranje građana o načinu ponašanja u kriznim
situacijama, kao i sve ostale informacije koje će
doprinijeti osjećaju sigurnosti građana
u
funkcioniranje cjelokupnog sustava civilne zaštite.
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Suradnja na polju civilne zaštite ima za cilj
razmjenu iskustava, podataka, znanja i vještina sa
odgovarajućim institucijama civilne zaštite iste
razine.

Slijedom rečenog potrebno je osigurati financijska
sredstva za:
stožer civilne zaštite
postrojbe vatrogastva imajući u vidu
odredbe Zakona o vatrogastvu,
Postrojbi civilne zaštite (opremanje i
smotriranje),
službe i pravne osoba koje se zaštitom i
spašavanjem bave u okviru svoje redovne
djelatnosti,
udruga koje se bave zaštitom i spašavanjem
temeljem posebnih propisa na području (Crveni križ
,Gorska služba spašavanja)
ostalih udruga od interesa za zaštitu i
spašavanje,
unapređenje sustava civilne zaštite (
edukacija, intelektualne usluge, promidžba, vježbe),
naknade mobiliziranim pripadnicima
timova civilne zaštite,
naknade za privremeno oduzete pokretnine
radi provođenja mjera civilne zaštite.

U tom smislu potrebno je u promatranom
razdoblju:

8. ZAKLJUČAK

6. SURADNJA NA POLJU CIVILNE
ZAŠTITE

uspostaviti kontakte sa PožeškoSlavonskom županijom, budući da se sustav civilne
zaštite u kriznim situacijama, među ostalima,
temelji na načelu solidarnosti u pružanju pomoći,
uspostaviti kontakte sa susjednim
gradovima i općinama, budući da se sustav civilne
zaštite u kriznim situacijama, među ostalima,
temelji na načelu solidarnosti u pružanju pomoći,
uspostaviti pograničnu suradnju u području
civilne zaštite sa susjednim

7. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE
Kroz financiranje sustava civilne zaštite
potrebno je postići racionalno, funkcionalno i
učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.
Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite
potrebno je utvrditi izvore i način financiranja
sustava civilne zaštite. U Proračun je potrebno
ugraditi sredstva za financiranje sustava civilne
zaštite imajući u vidu odredbe Zakona o sustavu
civilne zaštite i odredbe posebnih propisa:

Jedino razvijen i usklađen sustav civilne
zaštite u mogućnosti je odgovoriti na raznolike
prijetnje i ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote
građana i uništiti stečena materijalna dobra. Dobra
povezanost svih subjekata civilne zaštite doprinosi
njegovoj učinkovitosti ali i doprinosi racionalnom
trošenju financijskih sredstava iz proračuna.
Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i rokovima
izvršavanja očekuje se da će Općina SIKIREVCI na
kraju planiranog razdoblja imati :
završene sve aktivnosti oko izrade planskih
dokumenata,
završene sve aktivnosti oko izrade
planskih dokumenata Službe i pravne osobe koje
se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje
redovne djelatnosti,
završene sve aktivnosti oko izrade
planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave,
formirane postrojbe civilne zaštite,
djelomično popunjene postrojbe
materijalno-tehničkim sredstvima,
educirane sve strukture upravljanja i
zapovijedanja i izvršenja.
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educirane pripadnike postrojbi civilne
zaštite,
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višu razinu informiranosti građana o
sustavu civilne zaštite, a samim time i veće
povjerenje u sustav.

2016.g.
Aktivnosti

Izrada procjene
rizika od velikih
nesreća

Donošenje Odluke o
pravnim osobama od
interesa za zaštitu i
spašavanje
Početak izrade Plana
djelovanja civilne
zaštite
Izraditi plan razvoja
sustava CZ
Izrada plana vježbi
civilne zaštite
Provesti edukaciju
tima opće namjene
(požar otvorenog
prostora)
Prikupiti Planove
rada udruga koje se
nalaze u Odluci o
pravnim osobama od
interesa za zaštitu i
spašavanje

Rokovi
izvršenja

Nositelji izrade

travanj lipanj

Ovlaštenik

srpanj

Načelnik općine

Rujanstudeni

Ovlaštenik

rujan

načelnik općine

Suradnja

Napomena

Ustupanjem potrebnih
podataka:
- sve pravne osobe
koje se zaštitom i
spašavanjem bave u
okviru redovne
djelatnosti
vlasnici i korisnici
kritične infrastrukture

načelnik
općine daje
suglasnost na
nacrt
Procjene,
PU DUZS
daje svoje
mišljenje i
Procjenu
prosljeđuje
ravnatelju
DUZS na
dobivanje
suglasnosti.

Siječanjveljača
Travanjsvibanj

DVD Sikirevci

Siječanjprosinac

Udruge od
interesa za
zaštitu i
spašavanje.

DUZS, Područni ured
Slavonski Brod

Broj: 1
Zatražiti Izvješće o
radu i Plan rada
vatrogasne zajednice
općine
Ishoditi izvješće o
stanju sustava
uzbunjivanja
Izraditi analizu
stanja sustava civilne
zaštite
Izraditi smjernice za
organizaciju i razvoj
sustava civilne
zaštite
Ažurirati sve planske
dokumente.
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studeni

vatrogasna
zajednica

studeni

DUZS,
Područni ured
Slavonski Brod

Studeni

Stožer civilne
zaštite

Studeni
Kontinuiran
o tijekom
godine

Stožer civilne
zaštite
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Izvješće se
podnosi
gradskom
vijeću
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Aktivnosti
Donijeti rješenje o
imenovanju
zapovjednika i
zamjenika
zapovjednika
postrojbe opće
namjene
Izvršiti popunu
postrojbe opće
namjene

Izvršiti obuku
povjerenika civilne
zaštite
Dostaviti izvode
pravnim osobama iz
Plana djelovanja
civilne zaštite.
Izvršiti obuku
zapovjednika i
zamjenika
zapovjednika
postrojbe i
zapovjednika
skupina
Prikupiti Planove
rada udruga koje se
nalaze u Odluci o
pravnim osobama od
interesa za zaštitu i
spašavanje
Zatražiti Izvješće o
radu i Plan rada
vatrogasne zajednice
općine
Planirati sredstva za
potrebe postrojbe CZ
zbog uvrštenja u
Proračun.
Ishoditi izvješće o
stanju sustava
uzbunjivanja
Napraviti analizu
izvršenja Smjernica
za 2016.
Napraviti Izvješće o
stanju sustava
civilne zaštite

Rokovi
izvršenja
veljača

2017.g.
Nositelji izrade

Udruge od interesa
za zaštitu i
spašavanje
DUZS PU
Slavonski Brod

svibanj

DUZS PU
Slavonski Brod

svibanj

ovlaštenik

Prema
rasporedu
Učilišta

Učilište za
vatrogastvo i
civilnu zaštitu

travanj

Udruge od
interesa za
zaštitu i
spašavanje.

studeni

vatrogasna
zajednica

studeni

Stožer civilne
zaštite

studeni

DUZS,
Područni ured
Slavonski Brod
Stožer civilne
zaštite

studeni

Napomena

načelnik općine

ožujak

studeni

Suradnja

Broj: 1

Stožer civilne
zaštite

DUZS PU
Slavonski Brod

Izvješće se
podnosi
gradskom
vijeću

Broj: 1
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Aktivnosti

Donijeti odluku o
pozivanju pripadnika
postrojbe opće namjene s
namjerom provjere
mobilizacijske
spremnosti.
Izvršiti obuku stožera
civilne zaštite
Izvršiti pozivanje
postrojbe opće namjene
zbog provjere
mobilizacijske
spremnosti.
Izvršiti obuku voditelja
ekipa u postrojbi opće
namjene
Inicirati susret sa
čelnicima susjednih
općina na temu civilne
zaštite
Za web stranicu općine
izraditi link na kojemu će
biti informacije za
građane .
Prikupiti Planove rada
udruga koje se nalaze u
Odluci o pravnim
osobama od interesa za
zaštitu i spašavanje

rokovi
izvršenj
a
veljača

svibanj
ožujak

prema
raspored
u
Učilišta
travanj

2018.g.
Nositelji izrade
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Suradnja

načelnik općine

DUZS PU
Slavonski Brod
DUZS PU
Slavonski Brod

Učilište za
vatrogastvo i
civilnu zaštitu

DUZS PU
Slavonski Brod

načelnik općine
DUZS PU
Slavonski Brod

svibanj

rujan

Udruge od
interesa za
zaštitu i
spašavanje.

Zatražiti Izvješće o radu i
Plan rada vatrogasne
zajednice

studeni

vatrogasna
zajednica

Planirati sredstva za
potrebe postrojbi CZ
zbog uvrštenja u
Proračun
Ishoditi izvješće o stanju
sustava uzbunjivanja

studeni.

Stožer civilne
zaštite

studeni

DUZS,
Područni ured
Slavonski Brod

Napraviti analizu
izvršenja Smjernica za
2017.

studeni

Stožer civilne
zaštite

Napomena
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Napraviti Izvješće o
stanju sustava civilne
zaštite

studeni

Ažurirati sve planske
dokumente.

Kontinu
irano
tijekom
godine

Aktivnosti

Donijeti odluku o
pozivanju pripadnika
postrojbe opće
namjene s namjerom
provjere mobilizacijske
spremnosti.
Izvršiti pozivanje
postrojbe opće namjene
zbog provjere
mobilizacijske
spremnosti.
Izvršiti pozivanje
povjerenikazbog provjere
mobilizacijske
spremnosti
Inicirati susret sa
čelnicima susjednih
općina na temu civilne
zaštite.
Prikupiti Planove rada
udruga koje se nalaze u
Odluci o pravnim
osobama od interesa za
zaštitu i spašavanje
Prikupiti potrebe u zaštiti
i spašavanju pravnih
osoba i vlasnika kritične
infrastrukture koji su
izradili vlastite planske
dokumente.
Zatražiti Izvješće o radu i
Plan rada vatrogasne
zajednice
Planirati sredstva za
potrebe postrojbi CZ
zbog uvrštenja u
Proračun.

Rokovi
izvršenj
a
veljača

Broj: 1

Stožer civilne
zaštite

2019.g.
Nositelji

Izvješće se
podnosi
gradskom
vijeću

Suradnja

načelnik općine

ožujak

DUZS PU
Slavonski Brod

travanj

načelnik općine

rujan

Udruge od
interesa za
zaštitu i
spašavanje.

Rujan

rujan

vatrogasna
zajednica

listopad

Stožer civilne
zaštite

DUZS PU
Slavonski Brod

Napomena

Broj: 1
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Ishoditi izvješće o stanju
sustava uzbunjivanja

listopad

Napraviti analizu
izvršenja Smjernica za
2018.
Napraviti Izvješće o
stanju sustava civilne
zaštite

studeni

Ažurirati sve planske
dokumente.

Kontinu
irano
tijekom
godine

studeni
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DUZS,
Područni ured
Slavonski Brod
Stožer civilne
zaštite
Stožer civilne
zaštite

Izvješće se
podnosi
gradskom
vijeću

9. Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite općine Sikirevci za razdoblje 2016.-2019.g. Stupa
na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ sa primjenom od 1.siječnja
2016.god.
OPĆINA SIKIREVCI
KLASA:810-01/15-01/20
URBROJ:2178/26-02-15-01
SIKIREVCI ; 17.prosinac 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
IVAN IVEŠIĆ,v.r.

10.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) i članka
32. Statuta općine Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 3/13.) , Općinsko vijeće općine
Sikirevci na svojoj 19. sjednici, održanoj dana 17.prosinca 2015.god., donosi:
PLAN
razvoja sustava civilne zaštite općine Sikirevci za 2016. – 2018.g.
UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i
spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i
otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Strana: 108

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj: 1

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne,
nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava
civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno
nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih
i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih
nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja
spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela
operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta
djelovanja.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog
djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih
operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu
djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene
procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih
nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
organizira volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama
ovog Zakona i posebnih propisa.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:
a)
stožeri civilne zaštite
b)
operativne snage vatrogastva
c)
operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d)
operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e)
udruge
f)
postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g)
koordinatori na lokaciji
h)
pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
−
u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje
se razmatraju i usvajaju svake četiri godine
– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj
nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.
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PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Red
broj

1.

2.

3.

4.

5.

6.

OPIS POZICIJE

2016.g.

2017.g.

2018.g.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
Osiguranje uvjeta za evakuaciju,
1.000,00
1.000,00
1.000,00
zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva
Stožer civilne zaštite– odore, veza,
1.000,00
1.000,00
1.000,00
edukacija
Postrojbe civilne zaštite – odora,
,00
2.000,00
2.000,00
edukacija
Procjena rizika, Plan djelovanja
,00
2.000,00
2.000,00
sustava CZ
Vježba operativnih snaga zaštite i
,00
2.000,00
2.000,00
spašavanja
Povjerenici civilne zaštite, voditelji
,00
,00
,00
objekata za smještaj
Materijalna i tehnička oprema
10.000,00
5.000,00
5.000,00
operativnih snaga
Redovno tekuće ažuriranje priloga i
5.000,00
5.000,00
5.000,00
podataka iz sadržaja dokumenata
UKUPNO:
17.000,00
18.000,00
18.000,00
VATROGASTVO
Vatrogasna zajednica
45.000,00
50.000,00
50.000,00
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Vatrogasna zapov jedništva
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od
,00
,00
,00
požara
UKUPNO:
56.000,00
61.000,00
61.000,00
HGSS STANICA SLAVONSKI BROD
Redovne donacije
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Opremanje
,00
1.000,00
1.000,00
UKUPNO:
5.000,00
6.000,00
6.000,00
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
Tekuće održavanje
,00
1.000,00
1.000,00
UKUPNO:
,00
1.000,00
1.000,00
UDRUGE GRAĐANA
LD "GRANIČAR"SIKIREVCI
25.000,00
25.000,00
25.000,00
ŠRD "SMUĐ" SIKIREVCI
4.000,00
4.000,00
4.000,00
ŠRD" GRGEČ" JARUGE
4.000,00
4.000,00
4.000,00
UKUPNO:
33.000,00
33.000,00
33.000,00
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
HRVATSKI CRVENI KRIŽ
10.680,00
10.680,00
10.680,00
,SL.BROD
UKUPNO:
10.680,00
10.680,00
10.680,00
SVEUKUPNO
121.680,00
129.680,00
129.680,00
ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE
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Ovaj Plan stupa na snagu danom objavljivanja u „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, sa
primjenom od 1. siječnja 2016.god..
KLASA:810-01/15-01/21
URBROJ:2178/26-02-15-01
SIKIREVCI: 17.prosinac 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
IVAN IVEŠIĆ,v.r.

11.
Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne Novine" br.26/03pročišćeni tekst,82/04., 178/04., 38/09., 79/09. 49/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14 i 36/15.), čl.96. Zakona o
općem upravnom postupku ("Narodne Novine" br. 47/09.), članak 32.Statuta općine Sikirevci ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije"br.3/13.), te članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na
temelju pisanog ugovora u Općini Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/10., 3/13), u
postupku objavljivanja javnog natječaja za podnošenje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javne rasvjete na području općine Sikirevci temeljem pisanog ugovora, Općinsko vijeće općine Sikirevci je na
svojoj 19. sjednici, održanoj dana 17. prosinca 2015. god. donijelo:
ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području općine Sikirevci
1.Elektroinstalaterskom obrtu"LUŠIĆ" vl.Ivo Lušić iz Sikirevaca, ul.Ljudevita Gaja br. 174., OIB
60856539568, povjerava se obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine
Sikirevci, temeljem pisanog ugovora.
2. Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine
Sikirevci temeljem pisanog ugovora zaključuje se na vrijeme od 4 (četiri) godine, računajući od dana njegovog
sklapanja, a kojim će se utvrditi uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1.ove Odluke.
3. Za zaključivanje ugovora iz točke 2. ove Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik općine Sikirevci.
4. Ova se Odluka dostavlja ponuditelju koji je uputio ponudu na objavljeni javni natječaj u svrhu obavljanja
komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Sikirevci temeljem pisanog ugovora,a
objavit će se i u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
Obrazloženje
Općinski načelnik općine Sikirevci temeljem ovlaštenja iz članka 4.Odluke o komunalnim djelatnostima koje se
mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"br.
6/10., 3/13.)- u daljnjem tekst:Odluka, uputio je dana 27.studenog 2015.godine javni natječaj koji je objavlje u
tjednom glasilu"Posavska hrvatska", te je ujedno objavljen na WEB stranici/oglasnoj ploči općine Sikirevci za
podnošenje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Sikirevci
temeljem pisanog ugovora. Po objavljenom natječaju u predviđenom roku za podnošenje ponuda pristigla je jedna
ponuda i to od:
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1. Elektroinstalaterskom obrtu"LUŠIĆ" vl.Ivo Lušić iz Sikirevaca, ul.Ljudevita Gaja br. 174., OIB
60856539568 u iznosu od 1.881,94kn bez PDV-a ( po jediničnim stavkama troškovnika, ukupno), prihvatljiva i
pravovaljana.
Kako je odredbama članka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora u općini Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"br. 6/10., 3/13.) mjerilo za
povjeravanje obavljanja komunalnih poslova ekonomski najpovoljnija ponuda, uvidom u ponudu, utvrđeno je da
je prihvatljiva i ispunjava sve uvjete iz javnog natječaja.
Povjerenstvo je temeljem svega naprijed navedenog općinskom načelniku predložilo da se obavljanje
komunalnih poslova održavanje javne rasvjete na temelju pisanog ugovora povjeri Elektroinstalaterskom
obrtu"LUŠIĆ" vl.Ivo Lušić iz Sikirevaca, ul.Ljudevita Gaja br. 174.
Općinski načelnik je 15.prosinca 2015. godine razmatrao zapisnik Povjerenstva za provedbu postupka
raspisivanja javnog natječaja i prikupljanja ponuda u svrhu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne
rasvjete na području općine Sikirevci temeljem pisnanog ugovora, pa je sukladno čl.10.stavak 4. Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u općini Sikirevci ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije"br. 6/10., 3/13.) Zaključkom predložio Vijeću da se obavljanje komunalnih
poslova održavanja javne rasvjete na području općine Sikirevci temeljem pisanog ugovora povjeri
Elektroinstalaterskom obrtu"LUŠIĆ" vl.Ivo Lušić iz Sikirevaca, ul.Ljudevita Gaja br. 174., čija je ponuda
povoljna.
Stoga je primjenom čl.10. stavak 4. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora u općini Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"br. 6/10., 3/13.), a temeljem
svega naprijed navedenog, rješeno kao što je utvrđeno u izreci ove Odluke.
OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-05/15-01/3
URBROJ:2178/26-01-15-7
Sikirevci,17. prosinca 2015.god.
Predsjednik:
Ivan Ivešić,v.r.

12.
Na temelju članka 31. st. 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov. br. 86/12,
143/13) i članka 32. Statuta općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije"br. 3/13), Općinsko
vijeće općine Sikirevci na svojoj 19.sjednici, održanoj dana 17.prosinca 2015. godine donosi:
PROGRAM
utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgraðenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se namjena korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
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prostoru, a koja je prihod Proračuna općine za 2016. godinu.
Članak 2.
Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, u planiranom iznosu od
80.000,00 kn (ostali prihodi od nefinancijske imovine – naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru, konto 642991), koristit će se za dio troškova sufinanciranja izgradnje javne odvodnje i troškove
izgradnje ulične vodovodne mreže u ulicama gdje nedostaje (K10008- sufinanciranje javne odvodnje i K-100001
Dopuna izgradnje vodovodne mreže).
Članak 3.
Program za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području
općine Sikirevci za 2016. godinu sastavni je dio Proračuna općine Sikirevci za 2016. godinu.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u "Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, a
primjenjuje se od 1.siječnja 2016.god.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SIKIREVCI
KLASA:400-08/15-01/3
URBROJ:2178/26-02-15-07
Sikirevci, 17. prosinca 2015.
Predsjednik
Općinskog vijeća
općine Sikirevci
Ivan Ivešić,v,r.

13.
Na temelju članka 6.. stavak 5. i članka 42. stavak 2. zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
(„Narodne novine“ broj 125/11),i čl.32. Statuta općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije"br.3/13.), te članka 5.odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu općine Sikirevci ("Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 22/12.), Općinsko vijeće općine Sikirevci je na svojoj 18. sjednici
održanoj 10.prosinca 2015.god. donosi sljedeću
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti o snižavanju početnog iznosa zakupnine za
prostore u vlasništvu općine Sikirevci

Broj: 1
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Članak 1.
Sukladno Odluci o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu općine Sikirevci ("Službeni vjesnik Brodskoposavske županije" br. 22/12.), poslovni prostori se daje u zakup putem Javnog natječaja. Sukladno Odluci,
najniži početni iznos zakupnine se određuje u mjesečnim iznosima po četvornom metru poslovnog prostora i to
30,00kn/m2.

Članak 2.
Općinsko vijeće općine Sikirevci daje suglasnost općinskom načelniku o snižavanju početnog iznosa
zakupnine za poslovne prostore od iznosa propisanog u članku 1. ove Odluke i to za poslovne prostore koje se
nalaze:

Rbr.

Naziv objekta

Pravni subjekt smješten

Površina
m2

Početna
zakupnina
kn/ m2

1.

Stara općinska zgrada

Hrvatska pošta

43,50

1,00

2.

Stara općinska zgrada

T-com centrala

20,00

30,00

3.

Ambulanta Sikirevci

Ljekarna apoteka

49,57

10,00

4.

Ambulanta Sikirevci i Jaruge

Dom zdravlja opće medicine

311

3,05

Članak 3.
Daje se predhodna suglasnost za utvrđivanje početnog iznosa zakupnine za najam prostora u vlasništvu
općine Sikirevci u slučaju korištenja poslovnog prostora za obavljanje tradicijskih ili deficitarnih djelatnosti koje
su od posebnog interesa za općinu Sikirevci i njezine mještane.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, sa primjenom
od 01.siječnja 2016. godine.
KLASA: 372-02/15-01/1
URBROJ:2178/26-02-15-1
Sikirevci; 10. prosinca 2015.god.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
IVAN IVEŠIĆ,v.r.

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 114

Broj: 1

OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

1.

Članak 3.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o
pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«,
broj 25/13) općinska načelnica općine Slavonski
Šamac donosi
ODLUKU
o imenovanju službenika za informiranje

Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se ANA MARTIĆ pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela u općini
Slavonski Šamac za službenika/cu za informiranje.

Službenik za informiranje obavlja poslove
rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog
objavljivanja informacija sukladno svom
unutarnjem ustroju općine Slavonski Šamac,
unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i
objavljivanja informacija koje su sadržane u
službenim dokumentima koji se odnose na rad
općine Slavonski Šamac, osigurava neophodnu
pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s
ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na
pristup informacijama, obavlja i druge poslove
u tv r đ en e Za k o n o m o p r av u n a p r is t u p
informacijama i podzakonskim propisima koji su
donijeti na temelju tog Zakona.

Članak 4
Članak 2.
Službenik za informiranje je posebna službena
osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava
na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu
na pristup informacijama.

Službenik za informiranje vodi poseban službeni
Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o
ostvarivanju prava na pristup informacijama i
ponovnu uporabu informacija u Zakonom
propisanom obliku.

Broj: 1
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Članak 5.

PLAN

Odluka će se dostaviti Povjereniku za informiranje,
u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke.

prijema u službu u općinu Slavonski Šamac za
2016. godinu

Članak 6.

I.

Ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici
općine Slavonski Šamac i dostupna je javnosti u
skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama.

Ova Odluka stupa na snagu osama dana od objave u
„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

Ovim Planom prijema u službu u Jedinstveni
upravni odjel općine Slavonski Šamac za 2016.
godinu (u daljnjem tekstu: Plan prijema), utvrđuje se
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Slavonski
Šamac, potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme za 2016. godinu te broj
vježbenika
koji će se primiti na stručno
osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u
Jedinstveni upravni odjel općine Slavonski Šamac.

Članak 8.

II.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o određivanju službene osobe za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama
(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“,
br.5/05, od 8. ožujka 2005. godine.

Plan prijema u službu donosi se na temelju potreba
Jedinstvenog upravnog odjela i raspoloživih
financijskih sredstava te je usklađen s Proračunom
općine Slavonski Šamac za 2016.godinu.

Članak 7.

KLASA: 008-01/15-01/4
URBROJ: 2178/09-01-15-2
Slavonski Šamac, 4. lipnja 2015. godine
NAČELNICA općine
SLAVONSKI ŠAMAC
Vera Bošnjak, dipl.oec., v.r.

2.

Na temelju čl. 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine, br. 86/2008 i
61/2011) i na temelju čl. 46. Statuta općine
Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije», br. 6/13), dana 21. siječnja
2016. godine, načelnica općine Slavonski Šamac
donosi:

III.
Plan je kratkoročan te se njime utvrđuje potreba za
prijemom:
KOMUNALNI DJELATNIK, srednja
stručna sprema; radno iskustvo u održavanju
strojeva;
1 osoba, s.s.s, ekonomskog ili upravnopravnog smjera – na STRUČNO
OSOPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA
RADNOG ODNOSA – sukladno Pravilniku o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
općinske uprave općine Slavonski Šamac pod
nazivom ADMINISTRATIVNI TAJNIK.

IV.
Radno mjesto: KOMUNALNI DJELATNIK,
osnovna škola – u 2016. godini neće se popunjavati.
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V.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Plan prijema provodit će se ako su sredstva za
pokriće troškova stručnog osposobljavanja u
cijelosti osigurana kod nadležne službe za
zapošljavanje.

Broj: 1

I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se unutarnje
ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela općine
Slavonski Šamac (u daljnjem tekstu: Jedinstveni
upravni odjel), nazivi i opisi poslova radnih mjesta,
stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta,
broj izvršitelja te druga pitanja značajna za rad
Jedinstvenog upravnog odjela.

VI.
Članak 2.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od
objavljivanja u «Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.»
KLASA: 100-01/16-01/1
URBROJ: 2178/09-01-16-1
U Slavonskom Šamcu, 21. siječnja 2016. godine

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove
određene zakonom, Statutom, Odlukom o ustrojstvu
općinske uprave („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“br.13/03.) i drugim propisima.

Članak 3.
OPĆINSKA NAČELNICA:
Vera Bošnjak, dipl.oec., v.r.

3.

Temeljem članka 4. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj
samoupravi (NN 86/08, 61/11.), članka 53.Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13) i Odluke o ustrojstvu
općinske uprave („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br.13/03), općinska načelnica
općine Slavonski Šamac, dana 04. veljače 2016.
godine, donosi
PRAVILNIK
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela općine Slavonski Šamac

Izrazi sa rodnim značenjem koji se koristi u
ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i
ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili
ženskom rodu.
Kod donošenja rješenja kojima se odlučuje
o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i
namještenika, koristi se naziv radnog mjesta u rodu
koji odgovara spolu službenika odnosno
namještenika raspoređenog na odnosno radno
mjesto.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 4.
Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog
upravnog odjela uređeno je na način da osigura što
potpunije korištenje stručnog znanja, vještina,
sposobnosti i iskustva svih službenika i
namještenika kako bi racionalnije i kvalitetnije
obavljali svakodnevne poslove i zadatke.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja i
rukovodi pročelnik koji nadzire rad službenika i
namještenika, a o povredama službene dužnosti
poduzima mjere propisane Zakonom o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj

Broj: 1
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(regionalnoj) samoupravi i općim aktima.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela za
svoj rad te za zakonito i pravovremeno izvršavanje
poslova i zadaća Jedinstvenog upravnog odjela
odgovara općinskom načelniku i Općinskom vijeću
općine Slavonski Šamac.

Članak 5.
Godišnji plan i program rada Jedinstvenog
upravnog odjela predlaže pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela.
Godišnji program rada sadrži prikaz
poslova i zadaća iz djelokruga Jedinstvenog
upravnog odjela.
Prijedlog godišnjeg programa za slijedeću
kalendarsku godinu, pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela dostavlja općinskom načelniku,
najkasnije do 15.prosinca tekuće godine.

III. POPIS RADNIH MJESTA, STRUČNI I
DRUGI UVJETI ZA RASPORED NA RADNA
MJESTA, TE BROJ IZVRŠITELJA
Članak 6.
Popis radnih mjesta u Jedinstvenom
upravnom odjelu, nazivi i opisi poslova radnih
mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna
mjesta, te broj izvršitelja nalaze se u privitku ovoga
Pravilnika i čine njegov sastavni dio.
Popis radnih mjesta sadrži elemente propisane
Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br.74/10, 125/14.).

Članak 7.
Nepopunjena radna mjesta službenika i
namještenika utvrđena ovim Pravilnikom
popunjavaju se na temelju javnog natječaja odnosno
oglasa.
Na način i postupak prijma i rasporeda te
ostvarivanje prava i obveza službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela
primjenjuju se neposredno odredbe Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Strana: 117
Članak 8.

Natječaj za prijam službenika i
namještenika raspisuje pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela, a provodi ga povjerenstvo koje se
sastoji od predsjednika i dva člana.
Povjerenstvo imenuje pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela.
Rješenje o prijemu u službu i rasporedu na
radno mjesto službenika i namještenika donosi
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, a rješenje o
prijemu i rasporedu pročelnika Jedinstvenog
upravnog odjela donosi općinski načelnik općine
Slavonski Šamac.

Članak 9.
Na radna mjesta utvrđena ovim Pravilnikom
mogu se rasporediti osobe koje ispunjavaju uvjete u
pogledu stručne spreme, radnog staža i drugih
propisanih uvjeta.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, osoba se
može rasporediti na radno mjesto službenika i ako
nema položen državni stručni ispit, uz uvjet da je isti
dužna položiti u roku od godine dana od prijema u
službu.

I V. S T R U Č N O O S P O S O B L J AVA N J E I
USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA
Članak 10.
Službenici će se poticati na trajno
osposobljavanje i usavršavanje.
Službenici su dužni trajno se osposobljavati
za poslove radnog mjesta i usavršavati stručne
sposobnosti i vještine u organiziranim programima
izobrazbe putem radionica, tečajeva, savjetovanja,
seminara i sl.

Članak 11.
Osobe sa završenim obrazovanjem
određene stručne spreme i struke bez radnog
iskustva na odgovarajućim poslovima ili sa radnim
iskustvom kraćim od vremena propisanog za
vježbenički staž mogu se primiti na rad u Jedinstveni

»SLUŽBENI VJESNIK«

Strana: 118
upravni odjel u svojstvu vježbenika.

Na prava i obveze vježbenika neposredno se
primjenjuju odredbe Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi.

Broj: 1

sposobnosti, o čemu odluku na prijedlog pročelnika
donosi općinski načelnik.
VII. UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM
UPRAVNIM ODJELOM
Članak 15.

V. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI
SLUŽBENIKA
Članak 12.
Službenici Jedinstvenog upravnog odjela
imaju prava, obveze i odgovornosti utvrđene
Zakonom o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
ovim Pravilnikom i internim aktima.
Za svoj rad i postupke službenici i
namještenici odgovaraju pročelniku Jedinstvenog
upravnog odjela.
Službenici su dužni povjerene poslove
obavljati savjesno, pridržavajući se Zakona, drugih
propisa, općih akata i pravila struke, te postupiti po
uputama pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 13.
Službenici odgovaraju za povredu službene
dužnosti ukoliko povjerene poslove ne obavljaju
savjesno, stručno i u predviđenim rokovima,
ukoliko postupaju suprotno propisima ili pravilima
o ponašanju za vrijeme službe ili u vezi sa službom.
Službenici i namještenici odgovaraju za počinjenu
povredu službene dužnosti u skladu sa Zakonom.

VI. RAD NA TEMELJU UGOVORA
Članak 14.
Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela
mogu se ugovorom u skladu sa zakonom, u
opravdanim slučajevima, posebice kada u
Jedinstvenom upravnom odjelu nema
odgovarajućih službenika i namještenika za njihovo
obavljanje ili kada se ti poslovi ne mogu obaviti u
redovnom radnom vremenu ili u propisanim
rokovima, povjeriti osobi odgovarajućih stručnih

Radom Jedinstvenog upravnog odjela
upravlja pročelnik.
Pročelnik organizira i usklađuje rad
Jedinstvenog upravnog odjela u skladu sa zakonom i
drugim propisima.
Za zakonitost i učinkovitost rada
Jedinstvenog upravnog odjela pročelnik odgovara
općinskom načelniku.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
planira poslove i zadatke, raspoređuje ih na pojedine
službenike i namještenike, daje upute za njihovo
izvršavanje, prati izvršavanje poslova, obavlja
nadzor nad radom službenika i namještenika,
ukazuje na eventualne probleme koji se pojave u
radu, predlaže način izvršavanja pojedinih poslova,
prati stanje u djelokrugu rada te o uočenim pojavama
obavještava općinskog načelnika. Rukovodi
izvršenjem odluka općinskog načelnika i Općinskog
vijeća te obavlja i druge poslove utvrđene Odlukom
o ustrojstvu Općinske uprave i ovim Pravilnikom
(detaljniji opis u prilogu Pravilnika).

VIII.RASPORED RADNIH MJESTA
Članak 16.
Službenik i namještenik može biti
raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako
ispunjava opće uvjete za prijam u službu propisane
Zakonom te posebne uvjete propisane Zakonom,
Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.74/10 i
125/14, u nastavku teksta Uredba) i ovim
Pravilnikom.
Za prijam u službu službenici i namještenici moraju
ispunjavati opće i posebne uvjete.
Opći uvjeti su:
- Punoljetnost
- Hrvatsko državljanstvo
- Zdravstvena sposobnost za obavljanje
poslova pojedinog radnog mjesta

Broj: 1
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Posebni uvjet za raspored na radno mjesto
službenika je položen državni stručni ispit. Osoba
bez položenog državnog stručnog ispita može biti
raspoređena pod pretpostavkama propisanima
Zakonom.
Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu
sa Zakonom.

raspolaganje državnim poljoprivrednim
zemljištem, stočarstvo, ugostiteljstvo,
šumarstvo, lov i ribolov, te vodoprivredu,
osim poslova koji su u djelokrugu
županijskih upravnih tijela.
b)

KOMUNALNOG GOSPODARSTVA:
koji se odnose na pitanje izgradnje
komunalne infrastrukture, zaštitu okoliša,
zaštitu prirode, stambene odnose, osim
poslova u tim područjima koji su u
nadležnosti drugih tijela.

c)

JAVNIH DJELATNOSTI: koji se odnose na
školstvo, kulturu, šport, tehničku kulturu,
zdravstvo i socijalnu skrb, osim poslova u
istim područjima koji su u nadležnosti
drugih tijela, te odgovara za pravodobno
rješavanje pitanja iz djelokruga odjela.
obavlja sve financijsko-računovodstvene
poslove u općini Slavonski Šamac
obavlja i druge poslove po nalogu
općinskog načelnika i Općinskog vijeća

Članak 17.
Postupak raspoređivanja na radno mjesto
provodi se u skladu sa Zakonom. Stručnu i
administrativnu potporu povjerenstvima za
provedbu natječaja za prijam u službu pruža
Jedinstveni upravni odjel.
Općinski načelnik daje prethodno odobrenje za
popunu radnog mjesta prijmom službenika u službu,
u skladu s važećim planom prijama u službu.

IX. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
Članak 18.
Sastavni dio ovog Pravilnika čini
Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom
upravnom odjelu, koja sadržava popis radnih
mjesta, opis radnih mjesta (sadrži elemente
propisane Uredbom) i broj izvršitelja na pojedinom
radnom mjestu.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
1.1.PROČELNIK JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA – BROJ IZVRŠITELJA
1
1.1.1.OPIS POSLOVA
rukovodi i osigurava zakonit rad
Jedinstvenog upravnog odjela
priprema sjednice Općinskog vijeća, radnih
tijela, priprema prijedloge odluka,
programa, izvješća i drugih akata općinskog
vijeća, te provodi izvršenje odluka
Općinskog vijeća i općinskog načelnika
proučava i stručno obrađuje složenija
pitanja i probleme, te obavlja upravne
poslove iz područja:
a)

GOSPODARSTVA: koji se odnose na
poduzetništvo, obrtništvo, poljoprivredu,
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1.1.2.MJERILA ZA PRIJAM U SLUŽBU I
IMENOVANJE NA RADNO MJESTO
magistar struke pravnoga ili ekonomskoga
smjera
najmanje 5 godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima
znanje rada na računalu
položen državni stručni ispit
vozačka dozvola B kategorije
organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno
upravljanje
1.1.3.ODREĐIVANJE KATEGORIJE
radno mjesto I. kategorije
potkategorija: glavni rukovoditelj
klasifikacijski rang 1.

1.2.REFERENT – ADMINISTRATIVNI
TAJNIK – BROJ IZVRŠITELJA 1
1.2.1.OPIS POSLOVA:
prijem akata, upisivanje akata u propisane
očevidnike
zaprimanje ulaznih faktura
vođenje propisanih očevidnika o aktima o
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uredskom poslovanju, arhiviranje, poslovi
arhive i otprema pismena
vodi i druge propisane očevidnike te o
činjenicama iz istih izdaje potvrde i
uvjerenja po nalogu pročelnika JUO
obavlja poslove za potrebe čelnika tijela u
svezi s prijemom stranaka i telefonskih
poziva
vodi zapisnik na sjednicama općinskog
vijeća i radnih tijela, brine i odgovoran je za
arhiviranje odluka i akata te dostavu odluka
i akata na objavu
obavlja poslove uz radne odnose zaposlenih
u općinskoj upravi
obavlja sve poslove platnog prometa,
provodi kompenzacije
vodi knjigu evidencije službenih putovanja
obavlja sve blagajničke poslove (uplate,
isplate i sl.)
obavlja poslove knjiženja analitike
komunalne naknade, naknade za dodjelu
grobnih mjesta te godišnje grobne naknade
u programu za te namjene te ih usklađuje sa
sintetičkim računima
provodi izvršenje i obavlja jednostavnije
upravne poslove prema odlukama i
zaključcima pročelnika i načelnika
obavlja i druge poslove utvrđene propisima
i nalozima pročelnika JUO i načelnika

1.2.2.MJERILA ZA PRIJAM U SLUŽBU I
IMENOVANJE NA RADNO MJESTO
-

-

srednja stručna sprema upravnog,
ekonomskog ili drugog odgovarajućeg
smjera
najmanje 1 godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima
poznavanje rada na računalu
položen državni stručni ispit

1.2.3.ODREĐIVANJE KATEGORIJE
radno mjesto III. Kategorije
potkategorija: referent
klasifikacijski rang 11.
1.3.KOMUNALNI DJELATNIK – BROJ
IZVRŠITELJA – 1
1.3.1.OPIS POSLOVA:
rukuje i održava komunalne strojeve i

-

-

-

-

Broj: 1

opremu i vodi evidenciju rada strojeva
uređuje i održava dječjih igrališta na javnim
površinama
obavlja poslove na održavanju i uređenju
zgrada i drugih nekretnina u vlasništvu
općine
ostali komunalni poslovi za kojima se ukaže
potreba, a namještenik u okviru svojih
vještina i znanja to može obaviti
vrši dostavu materijala za sjednice, pozive,
obavijesti, rješenja, uplatnice i sl.
pomaže u pripremi poslova ili drugih
manifestacija koje organizira ili u kojima
sudjeluje općina
obavlja i druge poslove po naređenju
općinskog načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

1.3.2.MJERILA ZA PRIJAM U SLUŽBU I
IMENOVANJE NA RADNO MJESTO
srednja stručna sprema
vozačka dozvola B kategorije
radno iskustvo u održavanju strojeva
uvjerenje o osposobljavanju za rad na
siguran način (krčilice, kosilice, motorne
pile i sl.)
stupanj složenosti posla koji uključuje
obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji
zahtijevaju primjenu znanja i vještina
tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih
struka.
stupanj samostalnosti koji uključuje
povremeni nadzor i opće upute nadređenog
službenika
stupanj odgovornosti koji uključuje
odgovornost za materijalne resurse s kojima
radi
1.3.3.ODREĐIVANJE KATEGORIJE
radno mjesto IV. kategorije
potkategorija II.: komunalni djelatnik
razina 1. II. potkategorije
klasifikacijski rang 11.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Na pitanja koja nisu uređena ovim
Pravilnikom primjenjuju se Zakon o službenicima i

Broj: 1
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namještenicima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi
(NN 86/08, 61/11.) , opći propisi o radu te opći akti
općine Slavonski Šamac.

Članak 20.
Prava iz radnog odnosa i druga prava u vezi
sa službom u Jedinstvenom upravnom odjelu koja
nisu uređena ovim Pravilnikom ostvaruju se
primjenom posebnog Zakona i drugim važećim
propisima te općim aktima općine Slavonski Šamac.

Članak 21.
Rješenja koja donose pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela i općinski načelnik
radi ostvarivanja prava, obveza i odgovornosti
službenika, na temelju Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi
(NN 86/08, 61/11.), Odluke o ustroju općinske
uprave i ovog Pravilnika upravni su akti.
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4.

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 46. Statuta
općine Slavonski Šamac ("Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije" br. 6/13), a sukladno
odredbama Zakona o udrugama ("Narodne novine",
br. 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i
računovodstvu neprofitnih organizacija - nastavno
Zakon ("Narodne novine" br. 121/14) i Uredbe o
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge - nastavno: Uredba
("Narodne novine" broj 26/15.), općinska načelnica
općine Slavonski Šamac dana 15. veljače
2016.godine donosi
PRAVILNIK
o financiranju javnih potreba
općine Slavonski Šamac

Članak 22.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika
prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela općinske uprave
općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 11/05.).
Članak 23.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije.“
KLASA:023-01/16-01/14
URBROJ:2178/09-01-16-1
Slavonski Šamac, 4. veljače 2016. godine.
OPĆINSKA NAČELNICA:
Vera Bošnjak, dipl.oec., v.r.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i
postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna
općine Slavonski Šamac(u daljnjem tekstu: općina)
udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju
javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta
definiranih strateškim i planskim dokumentima
općine Slavonski Šamac.
(2) Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na
udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u
odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada
su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili
poziva (u nastavku teksta: natječaj) za financiranje
programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji,
odnosno partneri.
(3) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na
financiranje programa i projekata ustanova čiji je
osnivač ili suosnivač Općina Slavonski Šamac.
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Iznosi financiranja tih programa i projekata bit će
definirani od strane Jedinstvenog upravnog odjela
općine Slavonski Šamac.

Članak 2.
(1)
Ako posebnim propisom nije drugačije
određeno, odredbe Pravilnika primjenjuju se kada se
udrugama odobravaju financijska sredstva
proračuna općine Slavonski Šamac za:
•
•
•
•
•

•
•
•

provedbu programa i projekata kojima se
ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani
strateškim i planskim dokumentima,
provedbu programa javnih potreba
utvrđenih posebnim zakonom,
obavljanje određene javne ovlasti na
području općine povjerene posebnim
zakonom,
pružanje socijalnih usluga na području
općine temeljem posebnog propisa,
sufinanciranje obveznog doprinosa
korisnika financiranja za provedbu
programa i projekata ugovorenih iz fondova
Europske unije i inozemnih javnih izvora za
udruge s područja općine,
podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja
općine,
donacije i sponzorstva i
druge oblike i namjene dodjele financijskih
sredstava iz proračuna općine.

Članak 3.
(1) Projektom se smatra skup aktivnosti koje su
usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se
ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti
ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane
troškove i resurse.

Broj: 1

višegodišnjih programa u svrhu izgradnje kapaciteta
i razvoja civilnoga društva u gradu.
(3) Jednodnevne i višednevne manifestacije su
aktivnosti koje provode organizacije civilnog
društva i neprofitne organizacije s ciljem davanja
dodatne ponude na području općine i razvoja općine
općenito. Mogu biti sportske, kulturne, zabavne,
socijalne, humanitarne i druge.
(4) Građanske inicijative predstavljaju skup
aktivnosti koje s ciljem rješavanja uočenog
problema na dijelu ili cijelom području općine
osmisli i provodi dio stanovnika općine okupljenih u
mjesni odbor, udrugu, školu i sl, u pravilu su
komunalnog ili humanitarnog karaktera, a cilj im je
podizanje razine kvalitete življenja u zajednici kroz
poticanje aktivnog građanstva i korištenje lokalnih
potencijala.

II. PREDUVJETI ZA FINACIRANJE KOJE
OSIGURAVA OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC
Definiranje prioritetnih područja financiranja
Članak 4.
(1)
Jedinstveni upravni odjel općine će, u
postupku donošenja Proračuna općine , prije
raspisivanja natječaja za dodjelu financijskih
sredstava udrugama, utvrditi prioritete financiranja
koji moraju biti usmjereni postizanju ciljeva
definiranih strateškim i razvojnim dokumentima
općine te će, u okviru svojih mogućnosti, u
proračunu općine osigurati financijska sredstva za
njihovo financiranje, a sve u skladu s odredbama
Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika.

Nadležnost za aktivnosti u postupku odobravanja
financiranja
Članak 5.

(2) Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu
izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz
različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje
fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji,
a Općina će natječajima i javnim pozivima poticati
organizacije civilnog društva na izradu

(1) Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u
postupcima dodjele sredstava za financiranje
programa i projekata u sljedećim prioritetnim
područjima: sportu, kulturi, religiji, zaštiti okoliša i
ostalim društvenim djelatnostima nadležan je

Broj: 1
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Jedinstveni upravni odjel općine Slavonski Šamac.
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ugovoriti provedba programa ili projekata u
okviru pojedinog natječaja.

Članak 6.
Članak 8.
(1)
Zadaće Jedinstvenog upravnog odjela
općine u postupku pripreme i provedbe javnog
natječaja ili javnog poziva za dodjelu financijskih
sredstava udrugama su:
•
predložiti prioritete i programska područja
natječaja,
•
predložiti kriterije prihvatljivosti i uvjete
prijave
•
predložiti natječajnu dokumentaciju,
•
javna objava i provedba natječaja,
•
utvrditi prijedlog sastava procjenjivačkog
povjerenstva odnosno stručnih radnih
skupina za procjenu projekata i programa,
•
razmotriti ocjene projekata i prijedloge za
financiranje na temelju kriterija iz
natječaja,
•
utvrditi prijedlog odluke o financiranju
projekata i programa udruga,
•
organizirati stručno praćenje provedbe
projekata financiranih na temelju natječaja i
•
pripremiti izvještaje o provedbi i
rezultatima natječaja Uredu za udruge.

Okvir za dodjelu financijskih sredstava i kapaciteti
za provedbu natječaja
Članak 7.
(1)
Imajući u vidu raspoloživi iznos
financijskih sredstava planiranih u proračunu
općine, namijenjen za zadovoljenje dijela javnih
potreba kroz dodjelu putem natječaja udrugama,
Općina Slavonski Šamac će unaprijed predvidjeti
financijski okvir dodjele financijskih sredstava
udrugama po objavljenom natječaju, koji obuhvaća:
•
ukupan iznos raspoloživih sredstava,
•
iznose predviđene za pojedina programska
područja (djelatnosti) ako će se natječaji
raspisivati za više programskih područja,
•
najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora
o dodjeli financijskih sredstava i
•
očekivani broj udruga s kojima će se

(1)
Jedinstveni upravni odjel općine će za sve
navedeno u javnom pozivu ili natječaju osigurati
organizacijske kapacitete i ljudske resurse za
primjenu osnovnih standarda financiranja,
ugovaranja i praćenja provedbe i vrednovanja
rezultata programa i projekata iz svog djelokruga.

Članak 9.
(1) Općina Slavonski Šamac će, prije objave javnog
poziva ili natječaja, izraditi obrasce natječajne
dokumentacije temeljem kojih će udruge
prijavljivati svoje programe ili projekte.
(2) Općina Slavonski Šamac može natječajni
postupak i praćenje provedbe i vrednovanja
rezultata provoditi i putem odgovarajućeg
informacijskog sustava.

Članak 10.
(1)
Općina Slavonski Šamac će pri financiranju
programa i projekata primjenjivati osnovne
standarde planiranja i provedbe financiranja,
odnosno praćenja i vrednovanja financiranja i
izvještavanja, definirane Uredbom.

III. MJERILA ZA FINANCIRANJE
Članak 11.
(1)
Općina Slavonski Šamac će dodjeljivati
sredstva za financiranje programa i projekata
udrugama, potencijalnim korisnicima (u daljnjem
tekstu: Korisnici) uz uvjet da, između ostalog:
•
su upisani u odgovarajući Registar;
•
su registrirani kao udruge, zaklade,
ustanove ili druge pravne osobe čija
temeljna svrha nije stjecanje dobiti
(organizacije civilnoga društva);
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su se svojim statutom opredijeliti za
obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su
predmet financiranja i kojima promiču
uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s
Ustavom i Zakonom;
program/projekt/inicijativa, koji prijave na
javni natječaj/poziv općine, bude ocijenjen
kao značajan (kvalitetan, inovativan i
koristan) za razvoj civilnoga društva i
zadovoljenje javnih potreba općine
definiranih razvojnim i strateškim
dokumentima, odnosno uvjetima svakog
pojedinog natječaja/poziva;
su uredno ispunili obveze iz svih prethodno
sklopljenih ugovora o financiranju iz
proračuna općine i drugih javnih izvora;
nemaju dugovanja s osnove plaćanja
doprinosa za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje i plaćanje poreza te drugih
davanja prema državnom proračunu i
proračunu općine;
se protiv Korisnika, odnosno osobe
ovlaštene za zastupanje i voditelja
programa/projekta ne vodi kazneni
postupak i nije pravomoćno osuđen za
prekršaje ili kaznena djela definirana
Uredbom;
općim aktom imaju uspostavljen model
dobrog financijskog upravljanja i kontrola
te način sprječavanja sukoba interesa pri
raspolaganju javnim sredstvima;
imaju utvrđen način javnog objavljivanja
programskog i financijskog izvješća o radu
za proteklu godinu (mrežne stranice udruge
ili drugi prikladan način);
imaju zadovoljavajuće organizacijske
kapacitete i ljudske resurse za provedbu
programa ili projekta, programa javnih
potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje
socijalnih usluga;
imaju uređen sustav prikupljanja članarina
te uredno predaju sva izvješća Općini i
drugim institucijama.

Članak 12.
(1)
Osim uvjeta iz prethodnog članka
Pravilnika, Općina će natječajem propisati i dodatne
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uvjete koje trebaju ispunjavati udruge u svrhu
ostvarivanja prednosti u financiranju, kao što su:
•
primjena sustava osiguranja kvalitete
djelovanja u neprofitnim organizacijama;
•
uključenost volonterskog rada, posebice
mladih koji na taj način stječu znanja i
vještine potrebne za uključivanje na tržište
rada i aktivno sudjelovanje u demokratskome društvu;
•
umrežavanje i povezivanje sa srodnim
udrugama, ostvarivanje međusektorskog
partnerstva udruga s predstavnicima javnog
i poslovnog sektora u svrhu jačanja
potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.
Članak 13.
(1) Općina Slavonski Šamac neće financirati
programe i projekte organizacija koje ne
zadovoljavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom
odnosno svakim pojedinačno raspisanim pozivom i
natječajem.
(2) Općina Slavonski Šamac neće iz svog proračuna
financirati aktivnosti udruga koje se sukladno
Zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju
gospodarskom djelatnošću udruga.

IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I
UGOVARANJA
Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja
natječaja
Članak 14.
(1) Jedinstveni upravni odjel općine Slavonski
Šamac će, u roku od 30 dana od usvajanja proračuna
za sljedeću kalendarsku godinu, izraditi i na
mrežnim stranicama općine objaviti godišnji plan
raspisivanja javnih natječaja i drugih programa za
financiranje svih oblika programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge (u
daljnjem tekstu: godišnji plan natječaja), kao najavu
javnih natječaja i drugih programa financiranja
programa ili projekata udruga, koje planira provesti
u tijeku jedne kalendarske godine.
(2) Godišnji plan natječaja sadrži podatke o

Broj: 1
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davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i
planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom
iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava
namijenjenom za financiranje pojedinog programa
odnosno projekta, očekivanom broju programa i
projekata koji će se ugovoriti za financiranje i
eventualno druge podatke.

Javni natječaj

•
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(Crveni križ, vatrogasci i dr.),
kada se prema mišljenju Povjerenstva, u
čijem radu sudjeluju imenovani predstavnici ispred općine, jednokratno dodjeljuju
financijska sredstva do 5.000,00 kuna za
aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu
mogle biti planirane u godišnjem planu
udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih
sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava
planiranih u proračunu za financiranje svih
programa i projekata udruga.

Članak 15.
(1)
Financiranje svih programa i projekata u
području: sporta, kulture, religije, zaštite okoliša i
ostalih društvenih djelatnosti, provodi se putem
natječaja, čime se osigurava transparentnost dodjele
financijskih sredstava i omogućava dobivanje što je
moguće većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno
odabir najkvalitetnijih programa i projekata te se
šira javnost obavještava o prioritetnim područjima
djelovanja.

Članak 16.
(1)
Financijska sredstva iz proračuna općine
Slavonski Šamac dodjeljuju se bez objavljivanja
natječaja, odnosno izravno, samo u iznimnim
slučajevima:
•
kada nepredviđeni događaji obvezuju
davatelja financijskih sredstava da u
suradnji s udrugama žurno djeluje u
rokovima u kojima nije moguće provesti
standardnu natječajnu proceduru i problem
je moguće riješiti samo izravnom dodjelom
bespovratnih financijskih sredstava,
•
kada se financijska sredstva dodjeljuju
udruzi ili skupini udruga koje imaju
isključivu nadležnost u području djelovanja
i/ili zemljopisnog područja za koje se
financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga
jedina organizacija operativno sposobna za
rad na području djelovanja i/ili
zemljopisnom području na kojem se
financirane aktivnosti provode,
•
kada se financijska sredstva dodjeljuju
udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom
ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti

Članak 17.
(1) U slučajevima kada se financijska sredstva
dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja ili
javnog poziva, općina i korisnik sredstava dužni su
sklopiti Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim
će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti
sredstva proračuna općine utrošiti te poštivati
osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje
financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje
financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

(2) Sve odredbe ovog Pravilnika, Uredbe i drugih
pozitivnih propisa se na odgovarajući način
primjenjuju i u slučajevima kada se financijska
sredstva proračuna općine
dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja ili
javnog poziva.

Dokumentacija za provedbu natječaja
Članak 18.
(1) Dokumentaciju za provedbu natječaja (u
nastavku: natječajna dokumentacija) utvrđuje
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela u okviru
donošenja odluke o načinu raspodjele raspoloživih
sredstava namijenjenih financiranju programa i
projekata koje u određenom području provode
udruge.
(2) Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:
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1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.

tekst natječaja,
upute za prijavitelje,
obrasce za prijavu programa ili projekta:
obrazac opisa programa ili projekta
obrazac proračuna programa ili projekta
popis priloga koji se prilažu prijavi
obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti
programa iii projekta
obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog
financiranja
obrazac ugovora o o financiranju
programa ili projekta
obrasce za izvještavanje:
obrazac opisnog izvještaja provedbe
programa ili projekta
obrazac financijskog izvještaja provedbe
programa ili projekta

(3) Kao prilog financijskom planu dostavljaju se
dokumenti na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude,
izjave suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga,
procjene troškova isl.).

Broj: 1

Pravilnika o unutarnjem redu općine Slavonski
Šamac.

Članak 21.
(1) Sva natječajna dokumentacija po svome obliku i
sadržaju mora biti u skladu s odredbama Uredbe i
ovoga Pravilnika.
(2) Obrasci koji su sastavni dio natječajne
dokumentacije se popunjavaju putem računala ili
ručno, te se šalju u papirnatom obliku.
(3) Prijava sadržava obvezne obrasce vlastoručno
potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i
voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom
organizacije.
(4) Dokumentacija za prijavu šalje se preporučeno
poštom ili osobno (predaja u prostorijama općine),
uz napomenu (naziv natječaja naveden u uputama za
prijavitelje).

Članak 19.
(1)
Ovisno o vrsti natječaja, pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela može utvrditi da
natječajnu dokumentaciju za prijavu programa ili
projekta čine i:
1.
2.
3.

obrazac izjave o partnerstvu, kada je
primjenjivo,
obrazac izjave o programima ili projektima
udruge financiranim iz javnih izvora,
obrazac izjave izvoditelja aktivnosti
naveden u opisu programskih ili projektnih
aktivnosti da je upoznat s programom ili
projektom i svojim sudjelovanjem u
provedbi, ako je primjenjivo.

Članak 20.
(1)
Raspisivanje natječaja i pripremu
natječajne dokumentacije za svaki poziv ili natječaj
provodi Jedinstveni upravni odjel općine Slavonski
Šamac, sukladno odredbama ovog Pravilnika i

Objava natječaja
Članak 22.
(1)
Natječaj s cjelokupnom natječajnom
dokumentacijom objavljuje se na mrežnim
stranicama općine Slavonski Šamac, a obavijest o
istome šalje se Uredu za udruge Vlade Republike
Hrvatske.

Rokovi za provedbu natječaja
Članak 23.
(1) Natječaj za podnošenje prijedloga projekta ili
programa bit će otvoren najmanje 30 dana od
datuma objave.
(2) Ocjenjivanje prijavljenih projekata ili programa,
donošenja odluke o financiranju projekata ili
programa i vrijeme potpisivanja ugovora s
udrugama čiji su projekti ili programi prihvaćeni za
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financiranje mora biti dovršeno u roku od 45 dana,
računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava
programa ili projekta.

Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja
Članak 24.
(1)
Po isteku roka za podnošenje prijava na
natječaj, Povjerenstvo izabrano od strane općine i
Jedinstvenog upravnog odjela, pristupit će postupku
ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta
natječaja, a sukladno odredbama Uredbe i ovog
Pravilnika.
Članak 25.
(1)
U postupku provjere ispunjavanja
formalnih uvjeta natječaja provjerava se:
•
Je li prijava dostavljena na pravi natječaj ili
javni poziv i u zadanome roku,
•
Je li zatraženi iznos sredstava unutar
financijskih pragova postavljenih u
natječaju ili javnom pozivu,
•
ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe
projekta prihvatljiva,
•
ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i
partner prihvatljivi sukladno uputama za
prijavitelje natječaja,
•
Jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi
obvezni obrasci te,
•
Jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti
natječaja.
Članak 26.
(1)
Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta
natječaja ne smije trajati duže od sedam dana od
dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj,
nakon čega predsjednik/ca Povjerenstva izabranog
od strane općine i Jedinstvenog upravnog odjela
donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju
proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se
odbijaju iz razloga ne ispunjavanja propisanih
uvjeta natječaja.
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Članak 27.

(1) Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga
ne ispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici
moraju biti obaviještene u roku od najviše osam
dana od dana donošenja odluke, nakon čega imaju
narednih osam dana od dana prijema obavijesti,
podnijeti prigovor općinskom načelniku ili načelnici
općine koji će u roku od tri (3) dana od primitka
prigovora odlučiti o istome.
(2) U slučaju prihvaćanja prigovora od strane
općinskog načelnika ili načelnice općine, prijava će
biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju
neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.
Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i
javna objava rezultata.
Članak 28.
(1)
Povjerenstvo za ocjenjivanje izabrano od
strane općine i Jedinstvenog upravnog odjela je
nezavisno stručno procjenjivačko tijelo kojega
mogu sačinjavati predstavnici općine, znanstvenih i
stručnih institucija, nezavisni stručnjaci i
predstavnici organizacija civilnog društva.

Članak 29.
(1)
Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i
ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete
natječaja sukladno kriterijima koji su propisani
uputama za prijavitelje te daje prijedlog za
odobravane financijskih sredstava za programe ili
projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve činjenice,
odlučuje općinski načelnik ili načelnica općine.

Članak 30.
(1) Nakon donošenja odluke o programima ili
projektima kojima su odobrena financijska sredstva,
Općina Slavonski Šamac će javno objaviti rezultate
natječaja s podacima o udrugama, programima ili
projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima
odobrenih sredstava financiranja.
(2) Općina će, u roku od 8 dana od donošenja odluke
o dodjeli financijskih sredstava obavijestiti udruge
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čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za
financiranje, o razlozima ne financiranja njihova
projekta ili programa uz navođenje ostvarenog broja
bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i
obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog
projekta ili programa.
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načelnik ili načelnica općine.
(2) Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam
(8) dana od dana primitka prigovora.

Sklapanje ugovora o financiranju programa ili
projekata
Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava
Članak 35.
Članak 31.
(1)
Udrugama kojima nisu odobrena
financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u
roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o
rezultatima natječaja omogućiti uvid u ocjenu
njihovog programa ili projekta uz pravo općine da
zaštiti tajnost podataka o osobama koje su
ocjenjivale program ili projekt.

Članak 32.
(1)
Općina Slavonski Šamac će udrugama koje
su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih
sredstava omogućiti pravo na prigovor, što će jasno
biti naznačeno i u samom tekstu natječaja.

(1) Sa svim udrugama kojima su odobrena
financijska sredstva Općina će potpisati ugovor o
financiranju programa ili projekata najkasnije 30
dana od dana donošenja odluke o financiranju.

Članak 36.
(1) Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju
biti isti za sve korisnike u okviru jednog javnog
natječaja, i posebnog dijela.
(2) Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose
na ugovore o dodjeli financijskih sredstava
udrugama iz javnih izvora za program ili projekt te
posebni dio ugovora uredit će se temeljem odredbi
Uredbe i drugih pozitivnih propisa RH i općine
Slavonski Šamac.

Članak 33.
(1) Prigovor se može podnijeti isključivo na
natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog
kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u
prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije
bodovanje.
(2) Prigovor se ne može podnijeti na odluku o
neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih
sredstava.

Članak 34.
(1) Prigovori se podnose općinskom načelniku ili
načelnici općine Slavonski Šamac u pisanom obliku,
u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o
rezultatima natječaja i odluku po prigovoru,
uzimajući u obzir sve činjenice donosi općinski

(3) Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o
dodjeli bespovratnih financijskih sredstava
udrugama utvrđuju se opće obveze, obveza
dostavljanja podataka i financijskih i opisnih
izvještaja, odgovornost, sukob interesa,
povjerljivost, javnost i vidljivost, vlasništvo/
korištenje rezultata i opreme, procjena i praćenje
projekta, izmjene i dopune ugovora, prijenos prava,
provedbeni rok programa ili projekta, produženje,
odgađanje, viša sila i rok dovršetka, raskid ugovora,
rješavanje sporova, opravdani troškovi, plaćanje i
kamata na zakašnjelo plaćanje, računi i tehničke i
financijske provjere, konačni iznos financiranja od
strane davatelja financijskih sredstava, te povrat
sredstava i pripadajućih kamata i sredstva za
osiguranje povrata sredstva u slučaju ne vraćanja
neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava.
(4) Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog
ugovora kao što su ugovorne strane,
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naziv programa ili projekta, iznos financiranja,
rokovi provedbe i slično.
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korisnika proračunskih sredstava.
Članak 40.

Praćenje provedbe odobrenih i financiranih
programa i projekata i vrednovanje provedenih
natječaja
Članak 37.
(1) Općina će u suradnji s korisnikom financiranja, s
ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja
proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata
za uložena sredstva pratiti provedbu financiranih
programa ili projekata udruga, sukladno Zakonu o
udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti,
Zakona o financijskom poslovanju i
računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom
Pravilniku i drugim pozitivnim propisima.
(2) Kroz postupke praćenja će se razvijati partnerski
odnos između davatelja financijskih sredstava i
udruge kao provoditelja projektnih i programskih
aktivnosti, a na temelju praćenja i vrednovanja
rezultata pojedinačnih programa i projekta, u cilju
utvrđivanja učinkovitosti ulaganja i razine promjena
koje su se u lokalnoj zajednici odnosno u društvu
dogodile zahvaljujući provedbi potpore, Općina će
vrednovati rezultate i učinke cjelokupnog javnog
natječaja ili javnog poziva i planirati buduće
aktivnosti u pojedinom prioritetnom području
financiranja.

Članak 38.
(1)
Praćenje će se vršiti na dva načina:
odobravanjem opisnih i financijskih izvješća
korisnika sredstava te kontrolom "na licu mjesta" od
strane službenika Jedinstvenog upravnog odjela
općine, u dogovoru s korisnikom sredstava.

Članak 39.
(1)
Korisnik sredstava dužan je izvješća
dostaviti na propisanim obrascima i u propisanim
rokovima, a sve u skladu s Odlukom o obliku i
sadržaju te rokovima podnošenja izvještaja ostalih

(1)
Vrednovanje provedenog programa ili
projekta u pravilu provodi i sam korisnik
financijskih sredstava dodatnim analizama rezultata
programa ili projekta (samovrednovanje, anketni
upitnici i dr.).

Zabrana dvostrukog financiranja
Članak 41.
(1)
Bez obzira na kvalitetu predloženog
programa ili projekta općina neće dati financijska
sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz
nekog javnog izvora i po posebnim propisima - kada
je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom
području, u isto vrijeme iza iste korisnike, osim ako
se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više
različitih izvora.

V. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI
FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA
Članak 42.
(1) Odobrena financijska sredstva financijske
potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za
realizaciju programa/ projekta/ manifestacije/
inicijative utvrđenog Proračunom općine i
Ugovorom.
(2) Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su
korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i
opravdanih troškova u realizaciji programa
utvrđenog ugovorom.
(3) Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja
Jedinstvenog upravnog odjela općine smatrat će se
nenamjenskim trošenjem sredstava.
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Prihvatljivi troškovi
Članak 43.

(1)
Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je
imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve
sljedeće kriterije:
•
koji su nastali tijekom tekuće godine, a
odnose se na prijavljeni program za tekuću
godinu;
•
moraju biti navedeni u ukupnom
predviđenom proračunu projekta ili
programa,
•
nužni su za provođenje programa ili
projekta koji je predmetom dodjele
financijskih sredstava,
•
mogu biti identificirani i provjereni i koji su
računovodstveno evidentirani kod
korisnika financiranja prema važećim
propisima o računovodstvu neprofitnih
organizacija,
•
trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni
sa zahtjevima racionalnog financijskog
upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost
i učinkovitost.

Članak 44.
(1)
U skladu s opravdanim troškovima iz
prethodnog članka i kada je to relevantno za
poštivanje propisa o javnoj nabavi, opravdanim se
smatraju sljedeći izravni troškovi udruge i njezinih
partnera:
•
troškovi zaposlenika angažiranih na
programu ili projektu koji odgovaraju
stvarnim izdacima za plaće te porezima i
doprinosima iz plaće i drugim troškovima
vezanim uz plaću, sukladno odredbama
ovog Pravilnika i Uredbe;
•
putni troškovi i troškovi dnevnica za
zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u
projektu ili programu, pod uvjetom da su u
skladu s pravilima o visini iznosa za takve
naknade za korisnike koji se financiraju iz
sredstava državnog proračuna;
•
troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i
materijala (novih ili rabljenih)
namijenjenih isključivo za program ili

•
•
•
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projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da
su u skladu s tržišnim cijenama;
troškovi potrošne robe;
troškovi podugovaranja;
troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva
ugovora uključujući troškove financijskih
usluga (informiranje, vrednovanje
konkretno povezano s projektom, revizija,
umnožavanje, osiguranje, itd.).

Članak 45.
(1)
Osim izravnih, korisniku sredstava se može
odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao
što su: energija, voda, uredski materijal, sitan
inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi
koji nisu povezani s provedbom programa, u
maksimalnom iznosu do 25% ukupnog odobrenog
iznosa financiranja iz proračuna općine.

Vrijednost volonterskog rada i doprinosa u naravi
Članak 46.
(1) Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno
navesti u proračunu programa ili projekta, ne
predstavljaju stvarne izdatke i nisu opravdani
troškovi. Ukoliko drugačije nije navedeno u
ugovoru o dodjeli financijskih sredstava, doprinosi u
naravi ne mogu se tretirati kao sufinanciranje od
strane udruge.
(2) Troškovi zaposlenika koji rade na projektu ili
programu ne predstavljaju doprinos u naravi i mogu
se smatrati kao sufinanciranje u proračunu projekta
ili programa kada ih plaća korisnik ili njegovi
partneri. Ukoliko opis programa ili projekta
predviđa doprinose u naravi, takvi se doprinosi
moraju osigurati.

Članak 47.
(1) Kada se tako utvrdi uvjetima natječaja i
ugovorom, doprinos rada volontera može biti
priznat kao oblik sufinanciranja i to najviše 10% od
visine dodjeljenih sredstava po Program/projektu.
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(2) Ako nije drugačije izračunata vrijednost
pojedine vrste usluga, vrijednost volonterskog rada
određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne
prijavitelje programa i projekata u iznosu od [33]
kune/sat [Taj iznos dobiven je dijeljenjem iznosa
prosječne mjesečne neto plaće (prema podacima ga
za 2013. godinu što iznosi 5.515,00 kn s prosječnim
brojem radnih sati u mjesecu - 166.].
(3) Korisnik koji će na provedbi programa ili
projekta angažirati volontere može odrediti stvarnu
vrijednost volonterskog rada (npr. prema internim
smjernicama organizacije koje služe za određivanje
plaća zaposlenika) koja može biti i veća od
navedenog prihvatljivog
iznosa, ali za potrebe izvještavanja o pokazateljima
provedbe programa ili projekata, korisnik će
izvještavati samo u okvirima u ovom članku
navedene vrijednosti volonterskog sata.
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odjelom općine dio tih troškova može
priznati kao prihvatljiv trošak),

Modeli plaćanja
Članak 49.
(1) Općina će svakim pojedinačnim natječajem
definirati model, odnosno načine i postupke
plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog
Pravilnika.
(2) U slučaju da Općini niti jedan od Uredbom
predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv,
može utvrditi i drugačiji model plaćanja, koji u oba
primjera mora biti istaknut u javnom pozivu ili
natječaju.
Udio sufinanciranja programa ili projekta
Članak 50.

Neprihvatljivi troškovi
Članak 48.
(1)
Neprihvatljivim troškovima projekta ili
programa smatraju se:
•
•
•
•

•
•
•

•

dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili
dugova;
dospjele kamate;
stavke koje se već financiraju iz javnih
izvora;
kupovina zemljišta ili građevina, osim kada
je to nužno za izravno provođenje projekta/
programa, kada se vlasništvo mora prenijeti
na udrugu i/ili partnere najkasnije po
završetku projekta/programa;
gubitci na tečajnim razlikama;
zajmovi trećim stranama;
troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih
pića (osim u iznimnim slučajevima kada se
kroz pregovaranje s Jedinstvenim upravnim
odjelom općine dio tih troškova može
priznati kao prihvatljiv trošak);
troškovi smještaja (osim u slučaju
višednevnih i međunarodnih programa ili u
iznimnim slučajevima kada se kroz
pregovaranje s Jedinstvenim upravnim

(1)
Općina će svakim pojedinačnim natječajem
definirati obvezu i minimalni postotak sufinanciranja provedbe projekta ili programa od strane
korisnika financiranja.

VI. VRIJEME TRAJANJA FINANCIRANJA
Članak 51.
(1) Sva financijska sredstva koje Općina dodjeljuje
putem natječaja odnose se na aktivnosti koje će se
provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju.

VII. NAJVIŠI UKUPAN IZNOS
FINANCIJSKIH SREDSTAVA I ISPLATA
ODOBRENIH SREDSTAVA
Članak 52.
(1)
Visina sredstava koje će svaki korisnik
financijskih sredstava ostvariti iz proračuna općine
bit će definirana kroz proceduru propisanu ovim
Pravilnikom, u skladu s kriterijima Javnog natječaja.
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VIII. OBVEZA DOKUMENTIRANJA
PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, KONAČAN
IZNOS FINANCIRANJA I POVRAT
SREDSTAVA
Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od
strane korisnika financiranja
Članak 53.
(1) Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne
i redovite račune vezane uz provođenje projekta ili
programa koristeći odgovarajuće računovodstvene
sustave sukladno propisima o računovodstvu
neprofitnih organizacija.
(2) Računi i troškovi vezani uz projekt ili program
moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se
može ostvariti korištenjem odvojenih računa za dani
projekt ili program ili osigurati da se troškovi vezani
uz projekt ili program mogu lako identificirati i
pratiti do i unutar računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge.

Članak 54.
(1)
Korisnik financiranja je obvezan omogućiti
davatelju financijskih sredstava, inspektorima
proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim
vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno
Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili
putem kontrola na licu mjesta, provođenje projekta
ili programa i po potrebi izvrše reviziju na temelju
prateće dokumentacije za račune, računovodstvene
dokumente i sve ostale dokumente relevantne za
financiranje projekta ili programa, i u razdoblju od
sedam godina nakon završne isplate.

Članak 55.
(1)
Korisnik financiranja je obvezan dopustiti
proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima
koji vrše nadzor temeljem Uredbe da na licu mjesta
izvrše provjere i nadzor u skladu s postupcima
sadržanim u važećim propisima za zaštitu
financijskih interesa Republike Hrvatske od prevara
i drugih nepravilnosti. Radi toga korisnik će
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omogućiti odgovarajući pristup osoblju ili
predstavnicima davatelja financijskih sredstava,
proračunskom nadzoru kao i svim vanjskim
revizorima koji vrše provjere i nadzor sukladno
Uredbi mjestima i lokacijama na kojima se provodi
program ili projekt, uključujući njegovim
informatičkim sustavima te svim dokumentima i
bazama podataka vezanim uz tehničko i financijsko
upravljanje projektom/programom te poduzeti sve
mjere da olakša njihov rad.

Članak 56.
(1)
Pored izvještaja navedenih u ovom
Pravilniku, dokumenti koje je korisnik financiranja
dužan dati na raspolaganje u slučaju nadzora
uključuju:
•
popis članova i podatke o uplaćenim
članarinama;
•
računovodstvenu evidenciju (kompjuterski
ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog
sustava udruge, poput glavne knjige,
pomoćnih knjiga, platnih lista, popisa
imovine i obveza i drugih relevantnih
računovodstvenih podataka;
•
dokaze o postupcima nabave poput
natječajne dokumentacije, ponuda od
sudionika natječaja i izvještaja o
procjenama;
•
dokaze o obvezama poput ugovora i drugih
obvezujućih dokumenata;
•
dokaze o isporučenim uslugama, poput
odobrenih izvještaja, narudžbenica,
prijevoznih karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju
na seminarima, konferencijama i tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i dobivene materijale, potvrde,), itd.;
•
dokaze o primitku roba, poput potvrda o
isporučenoj robi dobavljača;
•
dokaze o završetku radova, poput potvrda o
prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika;
•
dokaze o kupnji, poput računa i priznanica,
•
dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda,
potvrda o skidanju sredstava s računa,
dokaze o plaćanju podugovarača,
•
za troškove goriva sažeti prikaz prijeđene
kilometraže, prosječnu potrošnju goriva
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•
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korištenih vozila, troškove goriva i
održavanja;
evidenciju o zaposlenicima i njihovim
plaćama, poput ugovora, platnih lista,
radnih lista, a za zaposlenike koji su
angažirani na temelju ugovora o radu na
određeno vrijeme, pojedinosti o
primanjima uz potvrdu odgovorne osobe,
prikazano po stavkama bruto primanja,
naknada za zdravstveno i mirovinsko
osiguranje, osiguranje i neto primanja.

Konačan iznos financiranja od strane općine
Slavonski Šamac
Članak 57.
(1) Konačan iznos sredstava koji općina treba
isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od
najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u
ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova
premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u
obrascu proračuna programa ili projekta.
(2) Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid
ugovora sukladno odredbama Uredbe i ovog
Pravilnika, davatelj financijskih sredstava će,
temeljem obrazložene odluke ako se projekt ili
program ne provodi ili se neadekvatno, djelomično
ili s odlaganjem provodi, smanjiti bespovratna
sredstva prvobitno predviđena u skladu sa stvarnim
provođenjem projekta ili programa pod uvjetima
sadržanim u ugovoru.

Povrat sredstava
Članak 58.
(1)
Općina će od Korisnika financiranja u
pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za
provedbu odobrenog programa ili projekta u slučaju
kada utvrdi da Korisnik financiranja:
•
nije realizirao program iii projekt utvrđen
proračunom i ugovorom,
•
nije utrošio sva odobrena sredstva,

•
•
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sredstva nije koristio namjenski,
nije podnio izvješće u propisanom roku.

Članak 59.
(1) Korisnik financiranja će općini, najkasnije u
roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno
uputama davatelja financijskih sredstava da to učini
vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog
konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te
nenamjenski utrošena sredstva.
(2) Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je
utvrdila općina, općina će povećati dospjele iznose
dodavanjem zatezne kamate.
(3) Iznosi koji se trebaju vratiti davatelju
financijskih sredstava mogu se prebiti bilo kojim
potraživanjem koje korisnik financiranja ima prema
općini. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka
da se dogovore o plaćanju u ratama.

Članak 60.
(1) U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati
sredstava općini, općina će donijeti odluku da
prijave koje na natječaj pristignu od strane tog
prijavitelja u narednom razdoblju ne uzme u
razmatranje.
(2) U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta
u natječaju.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 61.
(1)
Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u
izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke,
koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu
političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti
prikupljati financijska sredstva za financiranje
političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve
vrijeme trajanja ugovora.
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Članak 62.

Članak 64.

(1)
Odredbe natječajne dokumentacije vezane
za financiranje udruga sredstvima proračuna općine
koje nisu definirane ovim Pravilnikom ili su u
suprotnosti s odredbama snažnijih akata (Uredba i
Zakon), primjenjivat će se direktno na način kako su
ih definirale odredbe tih akata.

(1)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od
dana objave u ,,Službenom vjesniku Brodskoposavske županije" , a objavit će se i na mrežnim
stranicama općine Slavonski Šamac.
(2)
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika
prestaje važiti Pravilnik o financiranju javnih
potreba općine Slavonski Šamac („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“, br.18/2015).

Članak 63.
(1)
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel
općine Slavonski Šamac za provedbu natječaja, da u
roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog
Pravilnika, pripreme prijedloge natječajne
dokumentacije definirane ovim Pravilnikom.

KLASA: 402-01/16-01/7
URBROJ: 2178/09-01-16-1
Slavonski Šamac, 15. veljače 2016. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Vera Bošnjak, dipl.oec., v.r.
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OPĆINA VRPOLJE

1.

Na temelju članka 30. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br.
26/03. – pročišćeni tekst, 82/04 , 110/04,178/04,
38/09., 79/09., 153/09., 49/11.,144/12., 94/13,
153/13, 147/14. i 36/15.), te članka 31. Statuta
općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» broj 9/09., 5/13. i 14/14.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na 24. sjednici
održanoj 7. siječnja. 2016. godine, donijelo je

-

javne površine
nerazvrstane ceste
groblja i krematorije
javnu rasvjetu
opskrbu pitkom vodom
odvodnju i pročišćavanje voda

Ovim Programom određuje se opis poslova
s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja,
te za nabavku opreme i iskaz financijskih sredstava
potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom
izvora financiranja.

PROGRAM
II
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Vrpolje za 2016. godinu

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te
nabavka opreme na području općine Vrpolje za
2016. godinu, a odnosi se na:

GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA
Članak 2.

a)
Izgradnja nogostupa – pješačkih staza u
Vrpolju
Ukupno: 250.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
250.000,00 kuna osigurat će se iz
Općinskog
proračuna:
(komunalni doprinos, naknada za
legalizaciju i zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta)
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b)
Izgradnja dječjeg igrališta u Vrpolju
Ukupno: 50.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu 50.000,00
kuna osigurat će se iz Općinskog proračuna:
(komunalni doprinos, komunalna naknada i ostali
prihodi)
c)
Izgradnja dječjeg igrališta u St. Perkovcima
Ukupno: 40.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu
40.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog
proračuna (komunalni doprinos, komunalna
naknada i ostali prihodi)
III
GRAĐENJE NERAZVRSTANIH
CESTA
Članak 3.
a)
Izrada projektne dokumentacije za sanaciju
i uređenje nerazvrstanih cesta na području općine
Vrpolje
Ukupno: 40.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu
40.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog
proračuna (komunalni doprinos i zakup i prodaja
državnog poljoprivrednog zemljišta)

IV

GRAĐENJE GROBLJA

V
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JAVNA RASVJETA
Članak 5.

a)
Izgradnju javne rasvjete na kandelaberima
u naselju Stari Perkovci .
Ukupno: 250.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
250.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog
proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta i komunalni doprinos)
b) Nastavak izgradnje javne rasvjete na
kandelaberima u naselju Vrpolje
Ukupno: 100.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu
100.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog
proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta)
c) Izgradnja javne rasvjete na kandelaberima u naselju Čajkovci.
Ukupno: 1.400.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu
1.400.000,00 kuna osigurat će se i to: 750.000,00
kuna iz Fonda, 150.000,00 kuna iz Ministarstva
gospodarstva, 100.000,00 kuna iz Ministarstva
graditeljstva i 400.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta, komunalni doprinos, komunalna
naknada, naknada za prenamjenu zemljišta i
legalizacije).

Članak 4.
a)
Izgradnja parkirališta na groblju u Starim
Perkovcima
Ukupno: 50.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu
50.000,00 kuna osigurat će se iz sredstava
Općinskog proračuna (komunalni doprinos,
komunalna naknada, grobno mjesto i grobna
naknada).
b)
Uređenje mrtvačnice u Čajkovcima
Ukupno: 100.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu
100.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog
proračuna (grobno mjesto, grobna naknada,
komunalni doprinos i komunalna naknada)

VI
OPSKRBA PITKOM VODOM –
GRAĐENJE VODOVODNOG SUSTAVA
Članak 6.
a)
Produženje vodovodne mreže u Starim
Perkovcima
Ukupno: 50.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu
50.000,00 kuna osigurat će se iz Općinskog
proračuna (zakup i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta)
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VII
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA
ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA – KANALIZACIJA I
GRAĐENJE VODOOPSKRBE
Članak 7.
a)
Izgradnja kanalizacije na području općine
Vrpolje
Ukupno: 500.000,00 kuna
Potrebna financijska sredstva u iznosu od
500.000,00 kuna osigurat će se i to: 200.000,00 kuna
iz Županijskog proračuna i 300.000,00 kuna iz
Općinskog proračuna (zakup i prodaja državnog
poljoprivrednog zemljišta i šumskog doprinosa)
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2.

Na temelju članka 28. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («N.N.» br. 26/03,
82/04, 110/04, 178/04 i 38/09, 79/09., 153/09.,
49/11., 144/12, 94/13., 153/13, 147/14 i 36/15.) i
članak 31. Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 9/09.,5/13. i
14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj
24. sjednici održanoj 7. siječnja 2016. godine
donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
na području općine Vrpolje za 2016. godinu

Članak 8.
Financijska sredstva za izvršenje navedenih
projekata u člancima 2., 3., 4., 5., 6. i 7. ovog
Programa predviđena su u iznosu od 2.830.000,00
kuna.

Članak 9.

Članak 1.
Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2016. godini na
području općine Vrpolje za komunalne djelatnosti iz
članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a
to su:

Sredstva iz točke 2,3,4,5,6 i 7 ovog
Programa raspoređuju se i troše za pojedine namjene
u skladu s dinamikom ostvarenja prihoda.

-

Članak 10.

-

Ovaj Program primjenjuje se sa 1.01.2016.
godine i biti će objavljen u «Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije» .
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa : 021-05/16-01/01
Urbroj : 2178/11-01/16-7
Vrpolje, 7. 1. 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

odvodnja atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja i
javne rasvjete.

Članak 2.
Programom iz članka 1. ovog Programa
utvrđuje se:
opseg i opis poslova održavanja s
procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa s naznakom izvora
financiranja.
Članak 3.
Općinsko vijeće za svaku kalendarsku
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godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima
financiranja donosi Program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o
komunalnom gospodarstvu, odnosno članku 1. ovog
Programa.

Članak 4.
U 2016. godini održavanje komunalne
infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u općini
Vrpolje obuhvaća:
1.
Odvodnja atmosferskih voda
pročišćavanje i kopanje kanala i
postavljanje cijevi uz nerazvrstane ceste i poljske
putove na području cijele općine po potrebi i
uređenje voda
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu od 25.000,00 kn, a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade i naknade od prodaje,
zakupa i korištenja državnog poljoprivrednog
zemljišta
2.
Održavanje čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje javnih površina
čišćenje i košnja trave i čišćenje snijega na
trgu, pješačkoj zoni, dječjem igralištu, ispred zgrade
općine i parkovima u općini Vrpolje.
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu
od 25.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava
komunalne naknade i komunalnog doprinosa.

Broj: 1

4.
Održavanje nerazvrstanih cesta
nasipanje nerazvrstanih cesta kamenim
agregatom na području općine Vrpolje, te nasipanje
poljskih putova
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu 60.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava ,
komunalne naknade, komunalnog doprinosa i
prihoda od prodaje, zakupa i korištenja državnog
poljoprivrednog zemljišta.
5.
Održavanje groblja
održavanje i uređenje mjesnih groblja i
odvoz smeća sa groblja
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu od 40.000,00 kuna, a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade, grobne naknade,
grobnog mjesta i koncesijske naknade.
6. Javna rasvjeta
troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki,
ugradnja štednih satova i poboljšanje ulične rasvjete
na području općine Vrpolje – 30.000,00 kuna
troškovi električne energije za javnu
rasvjetu – 240.000,00 kuna.
Sredstva za izvršenje radova navedenih u
ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od
270.000,00 kuna, a financirat će se iz komunalne
naknade, komunalnog doprinosa i zakupa i prodaje
državnog poljoprivrednog zemljišta.

Članak 5.
3.
-

Održavanje javnih površina
nabavka i popravak klupa za parkove
nabavka žardinjera za cvijeće u parkovima
nabavka kanti za otpatke
nabavka i postavljanje prometnih i
turističkih znakova i ostale signalizacije
uređenje javnih površina – uklanjanje
drveća, grmlja, nasipanje zemljom
sanacija pješačkih staza

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u
iznosu od 75.000,00 kuna, a financirat će se iz
sredstava komunalne naknade i komunalnog
doprinosa.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u
članku 4. predviđaju se u ukupnom iznosu od
495.000,00 kuna, a raspoređuju se i troše prema
dinamici ostvarenja i naplate komunalne naknade,
komunalnog doprinosa, grobne naknade, grobnog
mjesta, prihoda od korištenja, zakupa i prodaje
državnog poljoprivrednog zemljišta i koncesijske
naknade.

Članak 6.
Ovaj Program primjenjuje se sa 1. siječnja
2016. godine i objavit će se u «Službenom vjesniku
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/01
Urbroj: 2178/11-01/16-8
Vrpolje, 7. 1. 2016.g.
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1.

IZGRADNJA EKO-ETNO KUĆE U
VRPOLJU
Plan financijskih sredstava: 3.602.000,00 kuna
Izvori financiranja: 3.241.800,00 kuna iz Fonda EU
– Mjera 7.4. i
360.200,00 kuna iz Općinskog
proračuna

Članak 3.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

3.

Na temelju članka 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 24. sjednici održanoj 7.
siječnja 2016. godine donijelo je
PROGRAM
kapitalnih i dodatnih ulaganja na
nefinancijskoj imovini u vlasništvu općine
Vrpolje i kapitalnih ulaganja na imovinu
neprofitnih organizacija na području općine
Vrpolje za 2016. godinu

Članak 1.
Ovim Programom određuju se poslovni
objekti koji će se graditi i objekti na kojima će se
vršiti dodatna ulaganja koji su u vlasništvu općine
Vrpolje i dodatna ulaganja na poslovnim objektima
neprofitnih organizacija na području općine Vrpolje
za 2016. godinu sa opisom poslova, procjenom
troškova i izvorom financiranja.

Planirana dodatna ulaganja na poslovnim
objektima u 2016.godini su sljedeća:
1.
UREĐENJE I SANACIJA ZGRADE
OPĆINE VRPOLJE
Plan financijskih sredstava: 100.000,00 kuna
Izvori financiranja: 100.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
2.
UREĐENJE, SANACIJA I
REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG
DOMA U ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 1.300.000,00 kuna
Izvori financiranja: 500.000,00 kuna iz MRRFEU,
500.000,00 kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost i 300.000,00 kuna iz
Općinskog proračuna
3.
UREĐENJE MRTVAČNICE U
ČAJKOVCIMA (nadstrešnica i sanitarni
čvor)
Plan financijskih sredstava: 100.000,00 kuna
Izvori financiranja: 100.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
4.
UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U
ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 20.000,00 kuna
Izvori financiranja: 20.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
5.
UREĐENJE I SANACIJA
DRUŠTVENOG DOMA U STARIM
PERKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 300.000,00 kuna
Izvori financiranja: 100.000,00 kuna iz Županijskog
proračuna i 200.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna

Članak 4.
Članak 2.
Planirana kapitalna ulaganja na poslovnim
objektima u 2016.godini su slijedeća:

Planirana kapitalna ulaganja na imovini
neprofitnih organizacija u 2016.godini su sljedeća:
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1.

UREĐENJE CRKVE ROĐENJA SV.
IVANA KRSTITELJA U VRPOLJU
Plan financijskih sredstava: 80.000,00 kuna
Izvori financiranja: 50.000,00 kuna iz Ministarstva
kulture i 30.000,00 kuna iz Općinskog proračuna
2.
UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U
VRPOLJU
Plan financijskih sredstava: 20.000,00 kuna
Izvori financiranja: 20.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
3.
UREĐENJE LOVAČKOG DOMA U
STARIM PERKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 20.000,00 kuna
Izvori financiranja: 20.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna
4.
ZAVRŠETAK LEGALIZACIJE
VATROGASNIH DOMOVA U VRPOLJU
I ČAJKOVCIMA
Plan financijskih sredstava: 20.000,00 kuna
Izvori financiranja: 20.000,00 kuna iz Općinskog
proračuna

Članak 5.
Ukupna planirana financijska sredstva iz
članka 2., 3. i 4. Ovog Programa u iznosu
5.562.000,00 kuna raspoređuju se i troše za pojedine
namjene u skladu s dinamikom ostvarivanja vlastitih
prihoda i kapitalnih prihoda iz drugih proračuna.

Članak 6.

Broj: 1

4.

Na temelju članka 117. stavka 1. i 5. Zakona
o socijalnoj skrbi («N.N.» br. 157/13., 152/14 i
99/15.), članka 3. Odluke o socijalnoj skrbi općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“br. 21/14.) i članka 31. Statuta općine
Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» broj 9/09. ,5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 24. sjednici održanoj 7.
siječnja 2016. godine donijelo je
PROGRAM
socijalne skrbi na području općine Vrpolje za
2016. godinu

Članak 1.
Ovim Programom se određuje način
obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi,
korisnika socijalne skrbi, postupka za ostvarivanje
prava, te druga pitanja značajna za obavljanje
djelatnosti socijalne skrbi.
Sukladno odredbama članka 117. Zakona o
socijalnoj skrbi, općine su obvezne u svom
Proračunu za potrebe socijalne skrbi osigurati
sredstva kojima se osiguravaju pomoć za
podmirenje troškova stanovanja, kao i za
ostvarivanje prava utvrđenim propisima u većem
opsegu, te za pružanje i drugih vrsta pomoći.

Ovaj Program primjenjuje se od 1. siječnja
2016. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

Članak 2.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Program socijalne skrbi na ime čega je u
Proračunu općine Vrpolje za 2016. godinu
osigurano 345.000,00 kuna utvrđuju se slijedeći
oblici pomoći.

Klasa: 021-05/16-01/01
Urbroj: 2178/11-01/16-11
Vrpolje, 7. siječanj 2016.godine
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

1. Pomoć za troškove stanovanja
Podmirenje troškova stanovanja korisnika
socijalne skrbi utvrđena je Zakonom o socijalnoj
skrbi i Odlukom socijalnoj skrbi općine Vrpolje.
Istom Odlukom utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje
prva na pomoć kao i oblici pomoći a osigurano je
14.000,00 kuna.
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2. Jednokratna novčana pomoć

6. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu

Jednokratne novčane pomoći će se
odobravati najviše dva puta godišnje zbog teških
okolnosti (bolesti ili druge nevolje - invalidnosti), a
visina će se određivati ovisno o veličini potrebe i
drugim okolnostima u kojim živi podnositelj
zahtjeva. Načelnica općine odlučuje o realizaciji
pojedinačnih zahtjeva u iznosu do 1.000,00 kuna, a
osigurano je 2.000,00 kuna.

U Proračunu općine Vrpolje za 2016.
godinu osigurana su sredstva za poklon pakete za
djecu koja pohađaju redoviti program male škole i
učenici prvih razreda u iznosu 3.000,00 kuna za
blagdan Svetog Nikole, a oblik pomoći je pomoć
građanima i kućanstvima u naravi.

3. Jednokratna novčana pomoć studentima

7. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

U Proračunu općine Vrpolje za 2016.
godinu osigurana su sredstva za pomoć studentima
(studentska pomoć) u iznosu od 50.000,00 kuna.
Načelnica općine odlučuje o realizaciji pojedinog
zahtjeva (zamolbe), a iznos za svakog redovnog
studenta je 1.000,00 kuna, za akademsku godinu
sukladno uvjetima, načinu i kriterijima iz Odluke o
jednokratnoj novčanoj pomoći studentima s
područja općine Vrpolje.

U cijelosti će se financirati najnužniji
pogrebni troškovi osobama kojima troškove nije
dužan financirati Centar za socijalnu skrb, ako umrla
osoba nije prije smrti osigurala sredstva za
podmirenje troškova (osiguranje, ušteđevina i dr.),
te ako ne postoje osobe koje bi morale i mogle
snositi pogrebne troškove ,a prema Rješenju
Općinske načelnice u iznosu do 2.000,00 kuna, a
osigurano je 2.000,00 kuna sukladno odredbama
Odluke o socijalnoj skrbi, a oblik pomoći je pomoć
građanima i kućanstvima u naravi.

4. Jednokratna novčana pomoć za novorođenu
djecu

8. Pomoć – oslobađanje plaćanja komunalne
naknade

U Proračunu općine Vrpolje za 2016.
godinu osigurana su sredstva za pomoć obiteljima za
novorođeno dijete s prebivalištem na području
općine Vrpolje u iznosu 20.000,00 kuna, odnosno za
svako novorođeno dijete po 1.000,00 kuna sukladno
uvjetima, načinu i kriterijima iz Odluke o
jednokratnoj novčanoj pomoći za novorođenu djecu
s područja općine Vrpolje.

U Proračunu općine Vrpolje za 2016.
godinu osigurana su sredstva za oslobađanje
plaćanja komunalne naknade u iznosu 4.000,00
kuna za korisnike teškog materijalnog stanja o čemu
će odlučiti Općinska načelnica temeljem zamolbe.

5. Pomoć za troškove prijevoza učenicima srednjih
škola
U Proračunu općine Vrpolje za 2016.godinu
osigurana su sredstva za dio ili razliku troškova
prijevoza srednjoškolcima koji pohađaju srednju
školu u Slavonskom Brodu i Đakovu u iznosu
20.000,00 kuna za školsku godinu 2015/2016.
godinu i to onim učenicima koji nemaju plaćene
cjelokupne troškove prijevoza iz nekih drugih
zakonskih propisa i načina (socijalni slučajevi,
sufinanciranje od vršitelja usluga i drugo).
Sredstva će se isplaćivati sukladno Odluci o načinu,
kriterijima i uvjetima za ostvarivanje ove pomoći.

9. Pomoć za sufinanciranje redovitog programa
Dječjeg vrtića „Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje
U Proračunu općine za 2016. godinu
osigurana su sredstva za sufinanciranje dijela
ekonomske cijene redovitog programa rada u
Područnom vrtiću Vrpolje za predškolsku djecu –
korisnike vrtića sa područja općine Vrpolje u iznosu
204.000,00 kuna, a sredstva će se odobravati
Rješenjem Općinske načelnice sukladno Odluci o
sufinanciranju redovitog programa Dječjeg vrtića
„Zvrk“ Područni vrtić Vrpolje za 2016. godinu.
10. Pomoć za građane i kućanstva u naravi
U Proračunu općine Vrpolje za 2016.
godinu osigurana su sredstva u iznosu 20.000,00
kuna za pomoć građanima i kućanstvima u naravi za
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nabavku bilježnica svim učenicima OŠ“Ivan
Meštrović“, dar djeci za sv. Nikolu, troškovi
programa pomoć u kući, sufinanciranje izdavanja
knjige i dr.

Članak 5.
Ovaj Program se primjenjuje sa 1. siječnja
2016. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

11. Sufinanciranje rada udruga i humanitarnih
organizacija
Financijska potpora za rad udruga i
humanitarnih organizacija u Proračunu općine
Vrpolje za 2016. godinu u skladu sa mogućnostima
općine, putem transfera ili drugog oblika
(reprezentacije i sl.) osigurana su sredstva za rad
Udruga:

Broj: 1

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/01
Urbroj: 2178/11-01/16-9
Vrpolje, 7. 1. 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

a) Crveni križ
15.000,00 kn
Sredstva će biti raspoređena Rješenjem općinske
načelnice, a na temelju zakonskih propisa.
12. Osiguranje ogrijeva korisnicima pomoći za
uzdržavanje
5.
Na temelju podataka od Centra za socijalnu
skrb o korisnicima prava na pomoć za uzdržavanje,
izradit će se Rješenja o ostvarivanju prava na ogrjev.
Sredstva za ogrjev osiguravaju se u
državnom, odnosno Županijskom proračunu, te
nakon dostave popisa doznačuju se u Proračun
općine Vrpolje koja je krajnji isplatitelj korisnicima
prava na ogrjev u iznosu do 50.000,00 kn.

Članak 3.
Pojedinačna prava iz ovog Programa
osigurat će se osobama ili udrugama koje imaju
prebivalište na području općine Vrpolje, a u
iznimnim slučajevima i sa područja Brodskoposavske županije.

Na temelju Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi („N.N.“ br. 47/90., 27/93. i 38/09.),
Zakona o športu („N.N.“ br. 71/06., 150/08.,
124/10., 124/11., 86/12. 94/13 i 85/15.), Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi („N.N.“ br.
10/97.,107/07. i 94/13.), Zakona o udrugama
(„N.N.“ br. 74/14.) i članka 31. Statuta općine
Vrpolje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije» br. 9/09.,5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 24. sjednici održanoj 7.
siječnja 2016. godine donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u području društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Vrpolje za 2016. godinu

Članak 4.
Provođenje ovog Programa u nadležnosti je
općinska načelnica koja sve oblike navedene
pomoći odobrava Rješenjem.

I

KULTURA
Članak 1.

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za
2016. godinu za potrebe kulture 112.000,00 kuna
kako slijedi:
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a) HRVATSKA ČITAONICA VRPOLJE
(nabavka knjižne i ne knjižne građe,
materijalni i drugi troškovi, djelatnik knjižnice i
dr.)
Sredstva su osigurana u iznosu 60.000,00
kuna.
b) KULTURNO UMJETNIČKA
DRUŠTVA na području općine Vrpolje
Sredstva su osigurana u iznosu 50.000,00
kuna, a sredstva se raspoređuju temeljem Odluke o
odobravanju potpore Odbora za društvene
djelatnosti općine Vrpolje kako slijedi:
KUD «Ivan Meštrović» Vrpolje 15.000,00 kuna
KUD «Ravnica» Stari Perkovci 20.000,00 kuna
KUD „Đeram“ Čajkovci- 15.000,00 kuna
Sa svim korisnicima će biti zaključeni
Ugovori o financijskoj potpori kojima će se
definirati prava, obveze i iznosi potpore, a sve
temeljem provedenog Javnog poziva i Pravilnika o
financiranju javnih potreba na području općine
Vrpolje.
c) SPOMEN GALERIJA „Ivan Meštrović“
Vrpolje sa osiguranim sredstvima u iznosu 2.000,00
kuna koja potpora se ostvaruje temeljem zamolbe, a
odobrava Rješenjem općinske načelnice, a sredstva
će se isplatiti sa pozicije ostale donacije.

II

ŠPORT
Članak 2.

Općina Vrpolje izdvojila je u Proračunu za
2016. godinu za potrebe športa i rekreacije
150.000,00 kuna. Sredstva u iznosu 120.000,00
kuna raspoređuju se
temeljem Odluke o
odobravanju potpore Odbora za društvene
djelatnosti općine Vrpolje kako slijedi:
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Sa svim korisnicima će biti zaključeni
Ugovori o financijskoj potpori kojima će se
definirati prava, obveze i iznosi potpore, a sve
temeljem provedenog Javnog poziva i Pravilnika o
financiranju javnih potreba na području općine
Vrpolje.
Ostala sredstva u iznosu 30.000,00 kuna
utrošit će se za troškove režija za sportske objekte
koje se plaćaju iz Općinskog proračuna (el.energija,
voda i plin) za sportske klubove koji koriste sportske
objekte u vlasništvu općine Vrpolje.

III

PREDŠKOLSKI I ŠKOLSKI ODGOJ
Članak 3.

a)
Predškolski odgoj – obavezni program
predškole – mala škola
Općina Vrpolje osigurala je u Proračun
općine Vrpolje za 2016. godinu za potrebe
obaveznog programa predškole – male škole iznos
od 80.000,00 kuna.
Obavezni program predškole – male škole
organizirat će se u sva tri naselja: Vrpolje, Čajkovci i
Stari Perkovci, temeljem Ugovora sa pravnom
osobom ovlaštenom za provođenje programa
predškole.
b)

Školski odgoj

Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu
općine Vrpolje za 2016. godinu za potrebe školskog
odgoja 10.000,00 kuna za O.Š. «Ivan Meštrović»
Vrpolje.
Sredstva će se trošiti prema mogućnostima
punjenja Proračuna, odnosno po potrebi korisnika, a
odobravaju se na temelju zamolbe.

IV

VJERSKE ZAJEDNICE
Članak 4.

a) RK Vrpolje
- 28.000,00 kuna
b) Tea kwon do klub Vrpolje
- 5.000,00 kuna
c) NK «Sloga» Vrpolje
- 29.000,00 kuna
d) NK «Mladost» Čajkovci
- 29.000,00 kuna
e) NK «Perkovci»St. Perkovci - 29.000,00 kuna

Općina Vrpolje je osigurala u Proračunu
općine Vrpolje za 2016. godinu 5.000,00 kuna kako
slijedi:
a)

Župani uredi na području općine Vrpolje –
5.000,00 kn
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Sredstva će se trošiti prema mogućnostima
punjenja Proračuna, odnosno po potrebi Korisnika,
a odobravaju se na temelju zamolbe.

V

UDRUGE GRAĐANA
Članak 5.

Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu
općine Vrpolje za 2016. godinu 30.000,00 kuna za
potrebe udruga građana (braniteljska udruga,
udruga umirovljenika, lovne udruge, konjogojske
udruge itd.).
Financijska sredstva raspoređuju se
temeljem Odluke o odobravanju potpora od strane
Odbora za društvene djelatnosti općine Vrpolje kako
slijedi:
a)
UDVDR Vrpolje – 5.000,00 kuna
b)
Udruga matica umirovljenika Vrpolje –
7.500,00 kuna
c)
Lovačka udruga „Srna“ Vrpolje, Čajkovci,
Stari Perkovci – 6.000,00 kuna
d)
Konjogojska udruga Stari Perkovci –
4.000,00 kuna
e)
Konjogojska udruga „Mrkov“ Vrpolje –
2.000,00 kuna
f)
Udruga za uzgoj i zaštitu malih životinja
Vrpolje – 2.000,00 kuna
g)
Sportsko ribolovna udruga „Štuka“ Vrpolje
– 3.500,00 kuna
Sa svim korisnicima će biti zaključeni Ugovori o
financijskoj potpori kojima će se definirati prava,
obveze i iznosi potpore, a sve temeljem provedenog
Javnog poziva i Pravilnika o financiranju javnih
potreba na području općine Vrpolje.

VI

Broj: 1

b)
Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu
općine Vrpolje za 2016.godinu 8.000,00 kuna za
ostale donacije (novoosnovane udruge, udruge koje
nisu na području općine Vrpolje, ustanove i dr.) a da
rade za korist općine Vrpolje.
c)
Predviđena sredstva trošit će se prema
ostvarenju prihoda Proračuna, odnosno po potrebi
korisnika, a odobravaju se na temelju zamolbe
putem Rješenja od strane Općinske načelnice.

VII

OSTALE ODREDBE
Članak 7.

Ukupna potrebna sredstva za realizaciju
Programa javnih potreba na području društvenih
djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu općine Vrpolje za 2016. godinu iznose
405.000,00 kuna, a mogu biti putem dotacija na žiro
račun ili reprezentacije odnosno potrošnog
materijala, te usluge prijevoza, a sve odobreno
Ugovorom ili Rješenjem.

Članak 8.
Provođenje ovog Programa u nadležnosti je
općinske načelnice, a primjenjivat će se u skladu sa
Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i drugim
zakonskim propisima.

Članak 9.
Ovaj Program primjenjuje se sa 1.siječnja
2016. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

OSTALE UDRUGE
Članak 6.

a)
Općina Vrpolje osigurala je u Proračunu
općine Vrpolje za 2016. godinu 10.000,00 kuna za
članarinu LAG-a „Slavonska ravnica“ Vrpolje.
Predviđena sredstva isplatit će se prema
mogućnostima punjenja Proračuna, a u skladu sa
Odlukom o plaćanju članarine LAG-a „Slavonska
ravnica“ Vrpolje za 2016. godinu.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa :021-05/16-01/01
Urbroj :2178/11-01/16-10
Vrpolje, 7. 1. 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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Broj: 145
Obrazloženje

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj
26/03. pročišćeni tekst, 82/04.,110/04,178/04,
38/09,79/09.,153/09., 49/11., 144/12., 94/13.,
153/13., 147/14. i 36/15. ), članka 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ broj 9/09., 5/13. i 14/14.) i članka 8.
Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu
obavljati na temelju pisanog ugovora („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 12/10),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 24.
sjednici održanoj 7. siječnja 2016. godine, donijelo
je
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za
obavljanje komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području općine Vrpolje

1.
Za obavljanje komunalnih poslova
održavanja nerazvrstanih cesta na području općine
Vrpolje u postupku Javnog natječaja za održavanje
nerazvrstanih cesta na području općine Vrpolje
objavljenog dana 20.11.2015. godine u tjedniku
„Posavska Hrvatska“ i na službenim internet
stranicama općine Vrpolje – www.vrpolje.hr, izabire
se tvrtka GRAĐENJE RAŠIĆ d.o.o Gornja Vrba ,
Ivana Kučinića 4, OIB: 97798072507.
2.
Izabrani ponuditelj obavljat će povjerene
poslove sukladno troškovniku za održavanje
nerazvrstanih cesta i prihvaćenoj ponudi, koji su
sastavni dio ove Odluke.
3.
Obavljanje komunalne djelatnosti iz točke
1. povjerit će se izabranom ponuditelju temeljem
pisanog ugovora na vrijeme od 4 (četiri) godine.
4.
Općinska načelnica će s izabranim
ponuditeljem sklopiti ugovor o povjeravanju
obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1 ove
Odluke sa sadržajem propisanim stavkom 5. članka
15. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Općina Vrpolje objavila je 20.11. 2015. godine u
tjedniku „Posavska Hrvatska“ i na službenim
i n t e r n e t s t r a n i c a m a o p ć i n e Vr p o l j e –
www.vrpolje.hr Javni natječaj za održavanje
nerazvrstanih cesta na području općine Vrpolje.
Na objavljeni Javni natječaj pristiglo je 6 (šest)
ponuda i to ponude:
Atlas commerce d.o.o, A, Starčevića 12, Sl.
Brod, OIB: 08331158091,
Cestar d.o.o. Slavonski Brod, Sjeverna
vezna cesta bb, OIB: 82685728344;
Lasić Gradnja vl. obrta Lasić Darko ,
Slobodnica, Diljska 2, OIB: 48360211802,
Runolist d.o.o Vrpolje, J.J. Strossmayera
34, OIB: 89249510637,
Zajednica ponuditelja PZC d.o.o. Sl. Brod,
N. Zrinskog 115, OIB: 22293432179 i PZC BROD
d.o.o. Slavonski Brod, N.Zrinskog 115, OIB:
53235973903,
Građenje Rašić d.o.o. Gornja Vrba, Ivana
Kučinića 4,OIB: 97798072507,
Stručno Povjerenstvo provelo je postupak
javnog otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, a
vezano za ispunjavanje uvjeta i priloga traženih u
Javnom natječaju te sačinilo Zapisnik o pregledu i
ocjeni ponuda, Klasa: 340-01/15-02/22, Urbroj:
2178/11-01/15-21 od 23. prosinca 2015.godine te ga
uputilo Općinskom vijeću općine Vrpolje s
prijedlogom najpovoljnije ponude – ponuditelja
Građenje Rašić d.o.o. Gornja Vrba temeljem
ponudbenog troškovnika koji čini sastavni dio ove
Odluke.
Razmatrajući pristigle ponude u postupku je
utvrđeno da su sve ponude pravodobne i potpune te
sve u potpunosti ispunjavaju tražene uvjete iz
Javnog natječaja u pogledu sposobnosti za
obavljanje komunalnih poslova održavanja
nrazvrstanih cesta na osnovi dostavljenih podataka o
strukturi djelatnika, opreme i financijskim
pokazateljima poslovanja.
Uspoređujući ponuđene cijene iz
troškovnika prijavljenih ponuditelja koji se sastoji
od 8 točaka, odnosno stavki utvrđeno je:
da je ponuditelj Atlas commerce d.o.o, A,
Starčevića 12, Sl. Brod, OIB: 08331158091, samo
pod jednom točkom (rbr.5.) iz troškovnika
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najpovoljniji sa cijenom u odnosu na ostale
ponuditelje;
da ponuditelj Cestar d.o.o. Slavonski Brod,
Sjeverna vezna cesta bb ,OIB: 82685728344 ni pod
jednom točkom troškovnika nije najpovoljniji u
odnosu na ostale ponuditelje,
da je Lasić Gradnja vl. obrta Lasić Darko ,
Slobodnica, Diljska 2, OIB: 48360211802,pod dvije
točke (rbr.4. i rbr.7.) iz troškovnika najpovoljnija sa
cijenom u odnosu na ostale ponuditelje;
da je Runolist d.o.o Vrpolje , J.J.
Strossmayera 34, OIB: 89249510637, samo pod
jednom točkom (rbr.8.) iz troškovnika najpovoljniji
sa cijenom u odnosu na ostale ponuditelje;
da Zajednica ponuditelja PZC d.o.o. Sl.
Brod, N. Zrinskog 115, OIB: 22293432179 i PZC
BROD d.o.o.Slavonski Brod,N. Zrinskog 115, OIB:
53235973903,ni pod jednom točkom iz troškovnika
nije najpovoljnija sa cijenom u odnosu na ostale
ponuditelje
da je Građenje Rašić d.o.o. Gornja Vrba,
Ivana Kučinića 4,OIB: 97798072507,pod četiri
točke iz troškovnika (rbr.1,2,3 i 6) najpovoljniji sa
ponuđenom cijenom u odnosu na ostale ponuditelje.
S obzirom da održavanje nerazvrstanih
cesta obuhvaća različite usluge koje su izražene u 8
točaka u objavljenom, odnosno ponudbenom
troškovniku, a koje su izražene u različitim
jedinicama mjere (m3,m2, km dužni, m dužni ) to
kod utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja nije
moguće utvrđenje najniže ponuđene cijene ukupnim
zbrajanjem novčanih iznosa za svih 8 točaka iz
troškovnika, stoga je pri utvrđivanju najpovoljnijeg
ponuditelja (uz ispunjenje ostalih natječajnih uvjeta)
utvrđen onaj koji je najpovoljniji odnosno najniži sa
cijenom po najviše točaka iz troškovnika ( točke 18).
Slijedom navedenog kao najpovoljniji
ponuditelj izabran je ponuditelj Građenje Rašić
d.o.o. Gornja Vrba, Ivana Kučinića 4,OIB:
97798072507, koji je uz ispunjavanje uvjeta iz
Javnog natječaja ponudio najnižu cijenu pod četiri
točke iz troškovnika (rbr.1,2,3 i 6) u odnosu na ostale
ponuditelje.
Uvjeti obavljanja komunalnih poslova
određeni objavljenim Javnim natječajem od 20.11.
2015. godine, pobliže će se utvrditi ugovorom o

Broj: 1

povjeravanju komunalnih poslova, sukladno
odredbi članka 15. stavak 5. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04., 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09., 49/11, 144/12, 94/13., 153/13,
147/14 i 36/15.).
Sukladno članku 15. Stavku 7. Zakona o
komunalnom gospodarstvu žalba nije dopuštena.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, već se
može pokrenuti upravni spor.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-0/01
Urbroj: 2178/11-01/16-2
Vrpolje, 7. siječnja 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

7.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ br. 86/12. i 143/13.) i članka 31.
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 24.
sjednici održanoj 7. siječnja 2016. godine donijelo
je
PROGRAM
korištenja prihoda od naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
na području općine Vrpolje za 2016. godinu

Članak 1.
U Proračunu općine Vrpolje za 2016.
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godinu predviđen je prihod od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na
području općine Vrpolje u iznosu od 155.000,00
kuna.

Članak 2.
Ostvareni prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno
financijska sredstva koristit će se ili utrošiti za
poboljšanje komunalne infrastrukture sukladno
Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Vrpolje za 2016. godinu i to
za:
izgradnju pješačkih staza u naselju Vrpolje
u iznosu od 55.000,00 kuna
izgradnju javne rasvjete u naselju Čajkovci
u iznosu od 100.000,00 kuna

Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINA VRPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/16-01/01
Urbroj: 2178/11-01/16-5
Vrpolje, 7. siječnja 2016. g.

Broj: 147

8.

Na temelju članka 65.stavka 3. Zakona o
šumama („Narodne novine“ br. 140/05, 82/06,
129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 94/14.) i članka 31.
Statuta općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 14/14.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 24.
sjednici održanoj 7. siječnja 2016.godine donijelo je
PROGRAM
utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2016. godinu

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se visina
prihoda i namjena korištenja sredstava šumskog
doprinosa ostvarenog temeljem uplate šumskog
doprinosa u Proračun općine Vrpolje za 2016.
godinu.
Članak 2.
Prihod od šumskog doprinosa u 2016.
godini planiran je u iznosu od 45.000,00 kuna i
utrošit će se za kapitalna ulaganja u komunalnu
infrastrukturu, odnosno financiranje odvodnje –
kanalizacije na području općine Vrpolje.
Članak 3.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vrpolje:
Tomislav Šimundić, v.r.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE

Klasa: 021-05/16-01/01
Urbroj: 2178/11-01/16-6
Vrpolje, 7. siječnja 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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9.

Broj: 1
Članak 4.

Na temelju članka 5. članka 7. stavka 2.
Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe («Narodne novine» br. 24/11., 61/11.,
27/13. i 48/13- pročišćeni tekst i 2/14.) i članka 31.
Statuta općine Vrpolje («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije» br. 9/09., 5/13. i 14/14.),
Općinsko vijeće općine Vrpolje na svojoj 24.
sjednici održanoj 7. siječnja 2016. godine donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju financijskih sredstava
predviđenih za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću općine Vrpolje
za 2016. godinu

Općinsko vijeće općine Vrpolje u ovom
sazivu ima 13 vijećnika, tako da za svakog vijećnika
pripada iznos od 1.000,00 kuna, što je ukupno
13.000,00 kuna.

Članak 5.
Političke stranke u Općinskom vijeću u
mandatnom razdoblju od 2013. – 2017. godine
imaju slijedeći broj vijećnika:
1. Hrvatska demokratska zajednica – HDZ – 9
vijećnika
2. Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje
– HDSSB – 2 vijećnika
3. Socijaldemokratska partija – SDP – 1 vijećnik
4. Hrvatska seljačka stranka – HSS – 1 vijećnik

Članak 1.
Članak 6.
Općinsko vijeće općine Vrpolje osiguralo je
u Proračunu općine Vrpolje za 2016. godinu
redovita financijska sredstva u iznosu od 13.000,00
kuna za rad, djelovanje i aktivnosti političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine
Vrpolje te ih ovom Odlukom raspoređuje.

Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz
sredstava Općinskog proračuna imaju političke
stranke koje imaju člana - vijećnika u Općinskom
vijeću općine Vrpolje.

Političkim strankama zastupljenim u
Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva
osigurana u Proračunu općine Vrpolje za 2016.
godinu na način utvrđen u članku 3. i 5. ove Odluke u
iznosima kako slijedi:
1.
HDZ – 9 x1.000,00 = 9.000,00 kuna
2.
HDSSB- 2 x 1.000,00 = 2.000,00 kuna
3.
SDP - 1 x 1.000,00 = 1.000,00 kuna
4.
HSS - 1 x 1.000,00 = 1.000,00 kuna
što ukupno iznosi 13.000,00 kuna.

Članak 7.
Članak 3.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke
raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog vijećnika Općinskog vijeća tako
da pojedinoj stranci pripadaju sredstva razmjerno
broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća.

Raspoređena financijska sredstva iz članka
6. ove Odluke doznačuju se na žiro račun političke
stranke tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/01
Urbroj: 2178/11-01/16-3
Vrpolje, 7. siječnja 2016.g.

Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.

a)
b)
c)
d)

VZO Vrpolje DVD Vrpolje DVD Čajkovci DVD Stari Perkovci -

5.000,00 kuna
45.000,00 kuna
20.000,00 kuna
30.000,00 kuna

2.
Kapitalne donacije za vatrogastvo i zaštitu
od požara – ukupno 20.000,00 kuna za legalizaciju
vatrogasnih objekata u Vrpolju i Čajkovcima –
plaćanje vodnog doprinosa Hrvatskim vodama
II.

CIVILNA ZAŠTITA

1.

Tekuće donacije HGSS – stanici Slavonski
Brod – ukupno 5.000,00 kuna
Kapitalne donacije – zaštita i spašavanje –
ukupno 10.000,00 kuna

2.
10.

Broj: 149

Članak 2.
Na temelju članka 43. i 45. Zakona o
vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99, 117/01,
36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10), članka 16., 70.
i 72. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ br. 82/15) i članka 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni
vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09, 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 24. sjednici održanoj 7.
siječnja 2016.godine donijelo je
PROGRAM
financiranja vatrogastva i zaštite od požara i
sustava civilne zaštite iz Proračuna općine
Vrpolje za 2016. godinu

Ukupna potrebna sredstva za realizaciju
Programa financiranja vatrogastva i zaštite od
požara i sustava civilne zaštite iz Proračuna općine
Vrpolje za 2016.godinu iznose 135.000,00 kuna, a
raspoređuju se u skladu s dinamikom ostvarenja
prihoda.
Članak 3.
Provođenje ovog Programa u nadležnosti je
općinske načelnice, a primjenjivati će se u skladu sa
Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i drugim
zakonskim propisima.
Članak 4.

Članak 1.
Sukladno zakonskim propisima i
potrebama općine Vrpolje u Proračunu općine
Vrpolje za 2016.godinu predviđena su financijska
sredstva za financiranje vatrogastva i zaštite od
požara i sustava civilne zaštite kako slijedi:
I.

VATROGASTVO I ZAŠTITA OD
POŽARA

1.
Tekuće donacije za vatrogastvo i zaštitu
od požara – ukupno 100.000,00 kuna za VZO i tri
dobrovoljna vatrogasna društva sredstva se
raspoređuju:

Ovaj Program primjenjuje se sa 1. siječnja
2016.godine i objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/01
Urbroj: 2178/11-01/16-12
Vrpolje, 7. siječnja 2016.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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11.

2.
Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak
1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ br. 82/15) i članka 31. Statuta općine
Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 9/09, 5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće
općine Vrpolje na svojoj 24. sjednici održanoj 7.
siječnja 2016.godine donijelo je

3.

4.
5.

GODIŠNJI PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na području
općine Vrpolje

III
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spašavanja i civilne zaštite općine Vrpolje
Kontinuirano provoditi osposobljavanje
postrojbe civilne zaštite
U okviru postrojbe civilne zaštite osnovati
ekipu koja će educirati u smislu pružanja
prve pomoći, edukaciji priključiti članove
DVD-a iz sva tri naselja.
Potrebno je osigurati primjeren skladišni
prostor za opremu postrojbi civilne zaštite.
Za postrojbu civilne zaštite općine Vrpolje
oprema će se nabavljati prema planu i
financijskim mogućnostima.

VATROGASTVO

Sukladno razvoju opasnosti, prijetnji i
posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa
utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša,
materijalnih i kulturnih dobara, sa ciljem zaštite i
spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara te
okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja
sustava civilne zaštite (civilna zaštita, vatrogasne
postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od
značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe
koje se bave zaštitom i spašavanjem u okviru
redovne djelatnosti) donosi se ovaj Godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite u u 2016.godini na
području općine Vrpolje.

1.
Za Vatrogasnu zajednicu općine Vrpolje
odnosno dobrovoljna vatrogasna društva na
području općine Vrpolje odnosno dobrovoljna
vatrogasna društva na području općine Vrpolje
osigurana su financijska sredstva u Proračunu
općine Vrpolje u skladu sa zakonskim odredbama
koja će istima služiti za nabavu sredstava i opreme
prema njihovom planu i programu opremanja.
2.
Predsjednik Vatrogasne zajednice općine
Vrpolje je Ivan Novoselović, a zapovjednik je Josip
Čivić. Predsjednik DVD-a Vrpolje je Joža Biščanić,
a zapovjednik Željko Abramović. Predsjednik
DVD-a Čajkovci je Ivan Novoselović, a
zapovjednik je Darko Novoselović. Predsjednik
DVD-a Stari Perkovci je Željko Kucjenić, a
zapovjednik Marko Funarić.

I

IV

Članak 1.

PLANSKI DOKUMENTI

1. Općina Vrpolje izvršiti će reviziju
planskih dokumenata sukladno Zakonu o sustavu
civilne zaštite nakon stupanja na snagu
provedbenih akata vezanih uz navedeni Zakon.
2. Izradu planskih dokumenata povjeriti će
se ovlaštenim pravnim osobama u području
planiranja sustava civilne zaštite.
3. Financijska sredstva osigurati u
Proračunu općine Vrpolje

SKLONIŠTA

1.
Planirati sredstva za održavanje postojećih
kapaciteta skloništa na području općine Vrpolje
sukladno planovima za potrebe sklanjanja ljudi i
materijalnih dobara u slučaju prirodnih i civilnih
financijskih katastrofa.
2.
Potrebno je poduzimati mjere na izgradnji,
održavanju i sanaciji pristupnih putova.

II

CIVILNA ZAŠTITA

V
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE
BAVE CIVILNOM ZAŠTITOM U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI

1.

Provesti osposobljavanje stožera i

1.

Na području općine Vrpolje nije registrirana
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niti jedna pravna osoba kojoj bi civilna zaštita bila u
okviru redovite djelatnosti. Nositelj koncesije za
distribuciju zemnog plina je Brod-plin d.o.o. iz
Slavonskog Broda. Distribuciju nad vodovodnom
mrežom provode Đakovački vodovod d.o.o. iz
Đakova i Vodovod d.o.o. iz Slavonskog Broda.
Koncesionar za odvoz otpada i ukop pokojnika je
Runolist d.o.o. iz Vrpolja. Na području općine
Vrpolje djeluju Ambulante opće medicine u
vlasništvu dr. Predraga Vučkovića i dr. Marije Tečer.
Djeluje i Veterinarska ambulanta Vrpolje u
vlasništvu dr. Josipa Ostrogonca. Svi navedeni
obnašaju svoju dužnost u okviru redovitog
obavljanja radnih zadaća, a između ostalog rade i na
prevenciji u smislu zaštite ljudi, okoliša i
materijalnih dobara.
2.
Omogućiti kontakte sa Zavodom za javno
zdravstvo Brodsko-posavske županije koje provodi
nadzor nad zaraznim bolestima, vodom za piće i
kupanje itd. te provoditi obavezne DDD mjere
sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i
Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
3.
Provoditi obveze koje proizlaze iz Zakona o
crvenom križu.
4.
U organizaciji općine Vrpolje pokušati
provoditi osposobljavanje učenika Osnovne škole
„Ivan Meštrović“ Vrpolje u pružanju prve pomoći.

VI

FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE

Za provedbu ovog Plana osiguravaju se
financijska sredstva u Proračunu općine Vrpolje u
skladu sa zakonskim propisima i mogućnostima.

Broj: 151

Proračunom općine Vrpolje za 2016.godinu
predviđena su financijska sredstva:
Civilna zaštita 10.000,00 kuna
Vatrogastvo
100.000,00 kuna
Crveni križ Slavonski Brod
15.000,00 kuna
HGSS Stanica Slav. Brod 5.000,00 kuna
Prijedlogom projekcije Proračun za
razdoblje od 2016. do 2018. godine predviđena su
jednaka financijska sredstva za 2017.godinu, a za
2018.godinu predviđeno je povećanje sredstava.

Članak 2.
Ovaj Godišnji Plan primjenjuje se sa
1.siječnja 2016.godine i objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRPOLJE
Klasa: 021-05/16-01/01
Urbroj: 2178/11-01/16-4
Vrpolje, 7. 1. 2015.g.
Predsjednik
Općinskog vijeća:
Tomislav Šimundić, v.r.
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Odgovorni urednik: Zvonimir Penić, dipl. novinar, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Telefon: 216 - 252
List izlazi po potrebi.
Tisak: "DIOZIT" d.o.o., Matije Gupca 37, Slavonski Brod
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